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Megkapták első abc-s könyvüket
S
zeptember 2-án becsengettek a 2008/2009-es
tanévre. Rimaszombatban a Tompa Mihály Magyar Tannyelvű Alapiskola a Városi Művelődési Központ színháztermében fogadta a mintegy 528 tanulót
s szüleiket, hogy ünnepélyesen megnyissák a tanévet.
„Ez a kultúrterem kevés volt arra, hogy mindenkit
befogadjon. Általános tudat, hogy csökken a diákok
száma, de nálunk a főépületben 26 fővel növekedett
a létszám. Többen vagyunk, de jó lenne, ha még többen lennénk. Köszönet a szülőknek, akik megbíznak
bennünk. Mindent megteszünk annak érdekében,
hogy a gyerekeik egészségesen, normálisan fejlődjenek” – kezdte megnyitóját Csúsz László, az iskola
igazgatója, majd szólt arról a kettős érzésről, amelyet
ez a tanév ad. Lehetőség és félelem egyben, hogy meg

tudnak-e felelni az új közoktatási törvénynek, s hogy
az egykori Ferenczy István Alapiskolával való összevonásnak senki ne érezze hátrányát. Az igazgató hozzáfűzi, hogy meg fogják találni annak a módját, hogy
a jövőben tovább ápolják Ferenczy István emlékét is.
Cifruš István polgármester kötetlenül, tiszta szívből
szólt, felelőséget érezve az iskola összevonását illető
utolsó aláírásért. „Teljes mellbedobással álltam ki
ezen iskola mellett. A szív azt mondta, ne csináld,
az ész meg, hogy muszáj. De nézzünk rá pozitívan,
nagyobb esélyünk van az EU-s projektek megszerzésére. Van még két és negyedévem, hogy korrigáljam
az iskola sorsát.” – mondta a polgármester.
Kép és szöveg: Homoly E.

Játsszon, s nyerjen 5 000 koronát!
Hat héten keresztül egy-egy kérdést tettünk fel, s a legtöbb jó választ beküldők közül fődíjként 5 000 koronás pénzjutalmat sorsolunk ki, de más tárgynyeremények, s előfizetés is gazdára talál. A válaszokat a lapból
kivágott szelvényekkel együtt kérjük beküldeni szeptember 17-ig a szerkesztőség címére. Eredményhirdetés
a szeptember 29-én megjelenő 39. számunkban.
Hatodik kérdésünk: A Gömöri Hírlap az egész életét végigkísérte, s neve összefonódott a lap történetével.
Ott volt az alapítók között, de 2000-ben is, amikor a rimaszombati Városi Hivatal vette át a lap kiadását. Egy
időben az Új Szó regionális tudósítójaként is dolgozott. Ki ő?

Megérkezett az új iskolaévad.
Rimaszombatban egy iskolával
kevesebb, eggyel több. Megszűnt a Ferenczy Alapiskola,
viszont az épületben ünnepélyesen megnyitotta kapuit egy
dunaszerdahelyi szakközépiskola kihelyezett tagozata.
Mindkét iskola ünnepségén
jelen volt Cifruš István polgármester is, akinek sikerült is feldobnia mind a két, unalomba
fulladó ünnepséget igen nyílt,
őszinte beszédével. Őt láttam
mindkétszer a leglelkesebbnek.
A tanulók száma viszont nem
növekedett a városban, sőt
egyre mélyebb a demográfiai
hullámvölgy, amiből aligha fog
kisegíteni a jelenlegi kormány gyerekvállalást egyszeri
alkalommal támogató kétes
politikája. A Tompa Alapiskola
igazgatója megnyitó beszédében még abban is reménykedett, hogy talán sikeres lesz
az épület rekonstrukciójára
beadott pályázatuk. Még aznap
érkezett a hír, hogy Rimaszombat ezúttal sincs rajta a nemzetiek térképén, bár hivatalos
értesítést még nem kaptak. Itt
van helyette az új közoktatási
törvény, igaz, még tankönyvek
nélkül, de legalább újítottunk.
Egy év múlva talán arra is választ kapunk, hogy mi értelme
volt ennek az egész rohamtempónak. De az sem vészes, ha
kiderül, hogy a király ezúttal is
meztelen.
Juhász Dósa János

Vadex, Kft.,

Rimaszombati Húsvár
AkciÓ: sertésnyak 116 Sk/kg
sertéskaréj 143 Sk/kg
Bartók B. 24, Rimaszombat
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November 22-én lesznek
a pótválasztások
P

avol Paška, a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke november 22-re írta ki a helyhatósági
pótválasztásokat, amely régiónkban is több
községet érint. Pósa Zoltán, a Körzeti Hivatal
munkatársa lapunk érdeklődésére közölte, hogy
a Rimaszombati járásban több polgármesteri és
képviselői hely is megüresedett. Polgármestert
keresnek Baracán, Oldalfalán és Gesztesen, képviselőt Felsőszikláson. Az előbbi két helyen a
polgármester lemondott tisztségéről, míg Gesztesen halálozás miatt kellett kiírni a pótválasztásokat. Még izgalmasabb a helyzet a Nagyrőcei
járásban található Murányhosszúréten, ahol
a polgármestert letartóztatták. A legnagyobb
érdeklődés régiónkban bizonyára a rimaszécsi
választásokat kíséri majd, ahol az Alkotmánybíróság (AB) 2008 május 14-én kelt döntésével

Simon és a gójok

megsemmisítette a 2006. december 2-i választások eredményét. A faluban azóta teljes káosz
uralkodik, ugyanis mindkét érintett fél máshogy
értelmezi az AB döntését. Az egyik fél szerint
ugyanis az AB döntésével megszűnt a 2006
decemberében felállt testület és a polgármester
mandátuma is, s ezáltal a 2002-ben megválasztott testület folytathatja a pótválasztásokig a
munkáját, míg a másik fél ezt vitatja, és a pótválasztásokig a 2006 decemberében megválasztott képviselők mandátumának érvényességét
tartja egyedül elfogadható megoldásnak. Azóta
jogértelmezés végett már a járási ügyészséget
is megkeresték a panaszosok, de érdemleges
döntés nem született. A megüresedett posztokra szeptember 28-ig lehet jelentkezni.
jdj

Belgák Európa-túrán

A

ugusztus közepén Nagybalog és Szemszúró között az út menti réten tanyázott egy
furcsa szekér s annak utasai: egy fiatal hölgy és
úr, 4 ló, 1 kutya és 1 tyúk. Másnap Csízbe
utazott családunk és utunkon Csíz előtt mellőztük a lassan bandukoló szekeret, melyet 2 ló
húzott, 2 pedig a szekér után kötve baktatott.
Nem csak mi csodáltuk és fényképeztük a szinte korabeli utazókat, hanem mindenki, aki arra

Kép és szöveg: moly

járt. A fényképezési lehetőség örömére megajándékoztuk a fiatalokat egy kis nagybalogi
szőlővel és szilvával, amit ők szívesen fogadtak
és magyarul próbáltak megköszönni! Kedvesen igyekeztek velünk tudatni, hogy belgák és
Európa-túrán vannak. Hát nem semmi! – ahogy
felénk mondják. Reméljük, szép emlékekkel
hagyták itt a Balog-völgyet! További jó utat!
Kép és szöveg: Pál Gabriella

ábián Zoltán putnoki vadász medvenyomot
talált Putnok és Hét község határában.
A megtalált nyomok alapján egy jól kifejlett
példány bolyonghat a Sajó-parti réteken. Valószínűleg barnamedvéről van szó, mely tipikus
mindenevő. Mindent megeszik, füvet, gombát,
gyökereket, erdei gyümölcsöket, vagy éppen
rovar, esetleg kisemlős vagy szarvas méretű
zsákmányt is. Nyáron elsősorban növényeket,

A Gój Motoros Egyesület többször is járt már
régiónkban emelve egy-egy rendezvény színvonalát. Vezetőjük, Mészáros Imre motorján
a Tompa Alapiskola diákjai is motoroztak.

Rák Viki új sorozatban

terméseket és hagymákat fogyaszt. Bármelyik
napszakban lehet aktív, de rendszerint reggel
és este táplálkozik, a nap nagy részét viszont
fedezékbe bújva tölti. A medve nyomát szakemberek is megvizsgálták és megerősítették annak
tényét, hogy valóban medvéről van szó. A helyi
városi televízió stábja kamerával és fényképezőgéppel rögzítette a helyszínen a nyomokat.

Rák Viki a Panelházi sztorik mellett Andy
Kraus új sorozatában, a Kutyil Kft.-ben is
szerepet kapott, ahol Tünde Gyönyörűként tűnik fel minden hétfőn este a JOJ
televízióban. Természetesen nem marad ki
a Panelházi sztorikból sem, bár elismerte, hogy a nézők nem fogadták Agáta
szerepében akkora lelkesedéssel, mint
a Szomszédokban. De ahogy elárulta, itt
is készül karácsonyra meglepetés. Az új
sorozatot a nézők lelkesen fogadták, 673
ezer néző volt kíváncsi az első adásra.

Tamás István

jdj

Medvenyomokat találtak

F

„Felteszek egy költői kérdést: Én kapcsolatban állok pl. Slotával, mert ő is motorozik?” – reagált Simon Zsolt parlamenti
képviselő érdeklődésünkre, hogy mit szól
ahhoz a megerőszakolt témához, amelyet
az elmúlt hetekben az egyetlen felvidéki
napilap kreált a gój motorosokat bemocskolva, Ladányi Lajost, s általa az MKP-t
hírbe hozva. „Semmi jogom beleszólni a
lapok szerkesztésébe, de valahol érdekes,
ahogyan a nyár folyamán a motoros cikkek
gradálódtak. Engem is megpróbáltak belekeverni, de nem sikerült. Én magamnak
motorozok.” – mondja Simon, majd hozzáfűzi, hogy sokkal nagyobb gój-ügyben az
előítélet, mint a valóság, hiszen semmilyen
kivetnivaló nincs abban a tevékenységben,
s nem lehet elítélni, amely pl. jótékonysági
akciókat is felvállal – célzott ezzel a Gój
Motoros Egyesület az olaszliszkai Szögi
család megsegítésére indított gyűjtésére,
amelyet testvére, Simon Gyula is támogatott egy nagyobb összeggel. „Barátait
mindenki saját maga válogatja!” – szögezte
le végül az alapigazságot Simon Zsolt.

Városunk életéből
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Tagozatot nyitott a dunaszerdahelyi Hotelakadémia

H

eves vitákat váltott ki kora tavasszal a
rimaszombati középiskolák igazgatói körében, hogy a dunaszerdahelyi Ozorák Mihály
Magán Kereskedelmi Akadémia, Hotelakadémia
és Szakmunkásképző Intézet kihelyezett tagozatot szeretne nyitni a városban. Még aláírásgyűjtést is szerveztek, eredménytelenül. Bár
így is sokáig kétséges volt a kihelyezett tagozat
létrejötte, végül minden akadály elhárult, s
ünnepélyes keretek között a Tompa Alapiskola
Nyugat-lakótelepi tornatermében megtartották
az ünnepélyes évadnyitót. Ozorák Jolán, az
iskola igazgatója beszédében annak a reményének adott hangot, hogy az iskola életképes
lesz, s az innen kikerülő diákok nemcsak
Szlovákiában, hanem szerte a világon érvényesülni tudnak. Üdvözölte a tagozat megnyitását
Cifruš István polgármester is. „Hiszem, hogy
nem egyéves varázslatról lesz szó, hanem egy
nagy gyakorlattal rendelkező iskola terjeszkedéséről, amely egyúttal a kölcsönös tolerancia

így végül az egykori Ferenczy István Alapiskola
második emeletét kapták meg. Az első évfolyam
két osztállyal indul, a magyar osztályba 26, a
szlovákba 19 diák iratkozott be. Ozorák Jolántól
azt is megtudtuk, hogy mielőtt Rimaszombatot
választották, felméréseket végeztek az egyes régiókban, s ez alapján döntöttek a város mellett,
ahol a hasonló szakképesítést nyújtó iskola még
hiányzott. Ha az idegenforgalom szak sikeresen működik és lesz érdeklődés, akkor terveik
szerint jövőre újabb szakokat is nyitnak, sőt a
felsőfokú idegenforgalmi képzés beindítása és a
felnőttképzés is számításba jöhet.
példaképe is lesz”, – utalt ezzel arra is, hogy
mind magyar, mind szlovák osztály működik
majd a tagozaton. Ozorák Jolán érdeklődésünkre elmondta, hogy a kihelyezett tagozat
vezetésével Galamb Róbertet bízták meg. Bár
eredetileg a Daxner Alapiskolával tárgyaltak,
mivel az nem tudott csak egyéves időtartamra
helységeket biztosítani, s maga a képzés ötéves,

jdj, fotó: kan

Berecz András és
a vérmedve

z előnapján emlékeztek meg Rimaszombatban a Szlovák Nemzeti Felkelés
napjáról, amikor is Besztercebányán országos
felkelés tört ki. A résztvevők, köztük a helyi
antifasiszta ellenállók, a kommunista párt,
maticások, rendőrség képviselője ill. a Városi
Hivatal egyes alkalmazottai (felvételünkön) a
szlovák hősök és partizánok előtt tisztelegve
elhelyezték a kegyelet virágait a szovjet emlékműnél katonák közreműködésével. A szlovák
himnusz akkordjait követően Pavel Brndiar
szólt az egybegyűltekhez, s felhívást tett közzé,
mely majd olvasható lesz a Bojovník kéthavonta
megjelenő kiadványban is, miszerint anyagi- és
emléktárgy-gyűjtést szerveznek egy leendő
témabeli kiállításhoz, amelyet decemberben
szeretnének megnyitni a múzeumban.

Berecz András énekés mesemondó volt a
Pósa Lajos Irodalmi
és Közművelődési
Kávéház új, tizenegyedik évadjának
első vendége a Három
Rózsa Kávéházban.
Berecz félig-meddig
hazajött Rimaszombatba, mert ahogy
elárulta, bolondóci várjobbágyok ivadéka, akik határcsempészettel keresték
meg a betevőt. Apja Sőregen született, s
1936-ban a rimaszombati Reál Tanodában érettségizett, s itt tanult meg úszni
a Rimában. Berecz nem sokat beszélt
önmagáról, inkább mesélt és énekelt
amolyan hamisítatlan „bereczandrásos”
stílusban, a közönség, akik igen szép
számban összejöttek, remekül szórakoztak. Aki nem hiszi, kérdezze meg mástól!

Kép és szöveg: he

Kép és szöveg: jdj

Megemlékeztek a 64. évforduló alkalmából

A

Megjegyzés

2008 augusztus 28-a Rimaszombatban

V

erőfényes nappal van. A Tompa téren
felvonták a városi és a szlovák lobogókat.
Engem éget mindenki helyett – a Nap is, hogy
végig kell néznem, ahogy bevonulnak díszesen
a még mindig álló, s egyre nagyobb dicsfényben tündöklő szovjet emlékműhoz. Köztük
magyarok. Szemben Tompa Mihály lesüti
a szemét, Petőfi Sándor elfordítja fejét. Én pedig
állok bénán, értetlenül… Nem értem, hogy az
ünnepet miért nem a napján ünneplik? Nem
értem, hogy fér az össze, hogy politikai erőszak

alóli felszabadulásról, hős tettekről, győztes csatákról beszél a Szlovákiai Antifasiszta Ellenállók
Szövetségének területi elnöke, Pavel Brndiar,
miközben szembenéz a szovjet diktatúra és a
megszállók mementójával, amely emlékműnek
már rég a temetőben lenne a helye. S ebben a
tudathasadásos állapotnak könnyen minősíthető helyzetben egyre csak azt bizonygatja a
szónok, hogy Rimaszombat régiójában igen
is helye van a szervezetüknek, mert itt is meg
kell ismertetni az ifjúsággal azon felkelőknek

az üzenetét, akik életüket áldozták a hazáért.
Kétségbe vonja ezt valaki? De a szovjet emlékműnél kell erről megemlékezni? Ha az 1944.
augusztus 29-én történteket, azt követő éveket,
a háború megtorlásait ennek a tükrében adják
át a következő nemzedéknek, akkor komoly
aggodalomra lehet okunk. Azt gondolom, hogy
megérett a hősöknek tartott szlovákoknak emléket állítani, hogy tudjanak hol ünnepelni.
moly
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A Tompa még reménykedik, a Hostinskýt kizárták

A 

z iskolafelújítási pályázatok harmadik
elbírálási köre sem bizonyult sikeresnek
magyar iskoláink számára. Az első két fordulóban összesen 79 iskola pályázatát támogatták,
köztük egyetlen egy magyar iskola sem volt. Az
augusztus 26-i döntés alapján a majdnem 912
millió koronából (30,27 millió €) Dél-Szlovákiában egyedül az ógyallai művészeti iskolát
támogatták közel 9 millió koronával (270 ezer
€), ahol folyik ugyan magyar nyelvű tanítás is.
A rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolának

is be van adva a több mint 25 milliós projektje
Šrobár utcai épületének a rekonstrukciójára,
de még hivatalos értesítést nem kaptak, hogy
elbírálták-e már a pályázatukat. A szintén
rimaszombati Hostinský szlovák tannyelvű
alapiskola viszont már megkapta a szomorú
hírt, pályázatukat visszautasították. A Városi
Képviselő-testület június 24-i döntése alapján
Rimaszombat Városa 5%-os önrészt vállalna az
iskola felújításában.
he

Jövőnk a tét! (részletek)*

I

smét a jövőnk a tét: ismét és megint és újra
és mindig ehhez kell visszatérnünk, mert
nem lehetünk némák, sem közömbösek, sem
megalkuvók. (...) Az ősök, az apák és anyák
tisztelete, nyelvük, hitük, kultúrájuk, hagyományaik megbecsülése a legmélyebb gyökerekig
visszanyúlóan a megmaradás feltételeként
jelenik meg az emberiség történelmében és a
Mindenható parancsolataiban. (...) Ám azt is
meg kell látnunk, hogy amennyire lényeges
az oktatás megtartó szerepe egy nép életében, legalább annyira volt fontos az elnyomó
zsarnok hatalmak számára, hogy a nevelés
ügyét kivegyék a szülők döntésköréből, és
saját ízlésük, nyelvük, hitük és világképük
szerint formálják át vagy idomítsák az ifjúságot.
Volt benne részünk a kommunista diktatúra idején, (...) és sajnos, még ma is vannak,
akiknek gondolkodásmódját és szándékait
ez a lélektelen és embertelen kényszerképzet

hatja át, és még mindig azt hiszik, hogy ez így
helyes... Márpedig nekünk azt kell hirdetnünk
és tanítanunk szavainkkal és tetteinkkel, hogy
ebből többé nem kérünk... (...) Jövőnk valóban
az iskola falai közé van lerakva, és rajtunk
múlik, hogy tudunk-e, akarunk-e, merünk-e
erről önállóan rendelkezni! (...) Az első helyes
lépés a jó döntésen múlik, mert nem csupán azt
kell látnunk, hogy hol tartunk, de azt is, hogy
merre haladunk. Áldja meg az Isten a szülőket,
hogy meglássák a helyes utat és ebben hinni
tudjanak, áldja meg diákjainkat, hogy a legmegfelelőbb körülmények közt nevelkedhessenek,
és adja meg a tanítóknak és nevelőknek, hogy
mércéjük az emberség és szakértelem lehessen. (...) Jövőnk a tét! El ne tékozoljuk!
Mihályi Molnár László

* Elhangzott augusztus 30-án, a központi tanévnyitó ünnepségén, Kassán

Szösszenet

Tompa Mihály nagyszívéről…

A

költő haláláról és betegségéről Dr. Kiss
László orvostörténész Kínok tövisében
című kis kötetében olvashatunk, melyben
„nagy emberek hétköznapi kórjait” – betegségeit elemzi az orvos szemével. Dr. Kiss szerint
Tompának szívnagyobbodás okozta a halálát.
Ma már ezt a betegséget számítógépes rétegvizsgálattal (CT) vagy a szonográfia eszközével
könnyen felismernék a szakorvosok, de a múlt
század második felében erre az akkori legjobb
orvosok sem voltak képesek. A szívmegnagyobbodás önmagában nem diagnózis – írja Kiss
László –, nem önálló betegség, hanem tünet,
melyhez több kór vezethet. Volt idő, amikor
Tompa esetében is felmerült a vérbaj gyanúja,
ami megtámadja az ereket és az idegrendszert
fokozott stádiumában, de Kiss László Tompa
patográfiáját tanulmányozva arra a következtetésre jutott, hogy a költő reumás lázban szenvedett, amely esetében súlyosan károsodnak a
szívbillentyűk. Tompa már 1845-ben megbete-

gedett, egy hónapot töltött a Rókus Kórházban,
majd 1848 tavaszán Graefenbergben. Tompa
ekkor fiatal ember, 29 éves. Őszre feljavul,
olyannyira, hogy a gömöri nemzetőrökkel részt
vesz a schwechati csatában, mint tábori pap.
És úgy tíz évig békén hagyja a betegség, de a
hatvanas évek fordulóján fellépnek a tünetek
ismét. Orvosjáró kálvária kezdődik az életében.
Elmegy Lévártra, Feketehegyre – a graefenbergi
utat még egyszer nem vállalja. 1867 nyarára ismét rendbejön: részt vesz a magyar orvosok és
természetvizsgálók vándorgyűlésén Rimaszombatban, Aggteleken, az ünnepi ebéden pohárköszöntőt mond az orvosok egészségére. Viszont
augusztusban a költőpap meghűlt. Kétségbeesett táviratot küld Paczek Mór rimaszombati
főorvosnak, de Paczek doktor sem tudott már
akkor rajta segíteni, s 1868 július 30-án ,,utolsót
dobbant a megnagyobbodott, kimerült szív”.
Idén júliusban volt 140 éve.
kt

Vidéki iskolai
körkép – 2. rész
* Balogfalán az új tanévben 34 tanuló
van. Az ünnepélyes tanévnyitó szeptember
2-án, a helyi katolikus templomban szentmisével vette kezdetét. Az első osztályban,
ahová összesen 9 kisdiák jelentkezett, már
az új helyi tanterv szerint tanulnak. Bozó
Erika, az iskola igazgatónője lapunknak
elmondta, hogy elsősorban az anyanyelvet
erősítették meg, s fél-fél órával a természetismeretet és a munkára való nevelést
bővítették ki, s hozzátette, hogy idén is
indítottak informatika és képzőművészeti
szakkört a tanulóknak, akik nagy része a
napközit is igénybe veszi.
* Feleden, a Szombathy Viktor Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskolában az alsó
tagozaton hat, a felső tagozaton pedig 13
osztály nyílt összesen 353 gyermeknek,
akik közül 32 kiselsős. Ziman Ágnes igazgatónő lapunk érdeklődésére ismertette
az iskola pedagógiai programját, melyben kihasználták az anyanyelvi oktatás
bővítésének a lehetőségét, ugyanakkor
ügyeltek arra is, hogy az igényeknek és
szükségleteknek megfelelően új órákat
vezessenek be. Az 1.A osztályban plusz
három anyanyelv és egy kommunikáció, az
1.B osztályban a magyaron kívül közösségi
neveléssel bővítették a kötelező órákat. Az
ötödik évfolyamon egységesen mind a három osztályban 1,5 órával a matematikát,
0,5 órával a számítástechnikát erősítették
meg. Ezen kívül az A osztályban médiaés regionális nevelést, a B osztályban
kommunikációt és közösségi nevelés, míg
a C osztályban munkára nevelést oktatnak
majd. Az igazgatónő hozzáfűzte, hogy
ebben a tanévben szeretnének média tantermet berendezni, ahol megfelelő helyet
kapna Pelle Olivér, az iskola informatikusának a tanórája, ahol a filmvetítésen kívül
a videózás fortélyait is elsajátítják majd.
* Uzapanyiton összesen 44 tanuló kezdte
meg a 2008/2009-es tanévet. Idén először
az óvoda épületében speciális osztályt is
nyitottak hét és plusz egy integrált tanuló
számára. Az első osztályban szintén hét
kisdiák tanul majd. Az iskola igazgatónője,
Deák Ildikó lapunknak elmondta, hogy
a helyi pedagógiai programba két magyar
órát, s egy-egy természet- és társadalomismeretet, valamint etikai nevelést iktattak
be, ahol hangsúlyt fektetnek majd a
környezetük megismertetésére, az emberi
értékekre és a viselkedéskultúrára. Az egy
asszisztensen kívül a pedagógusok száma
hat főre növekedett.
Homoly E.
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Nyárbúcsúztató vigadalom Hanván
A

ugusztus 30-án Hanván, reggel nyolc órakor nyárbúcsúztató vigadalomra hívogatta
a zenés ébresztő a takaros kisközség polgárait.
A sportpályán minden készen állt ahhoz, hogy
a falu népe kikapcsolódjon, s szórakozva erőt
merítsen a mindennapi – sokszor megterhelő
feladatokhoz.

Hanva Község vezetésének elsődleges célja augusztus végen az emberek összehozása, a szétszakadás,
az elhidegülés megállítása volt. „Szükségesek az
ilyen rendezvények, mert vannak olyan falubeliek,
akik lehet, hogy több hónapja nem találkoztak,
nem beszélgettek, s itt újra egymásra találhatnak”
– mondja Czókoly Lajos polgármester.

Elsődlegesek a gyerekek
A délelőtti szabadtéri programba sok gyermek
bekapcsolódott. A részükre kialakított foglalkoztató sátorban kedvükre kézműveskedhettek.
Volt itt minden – üvegfestés, gyöngyfűzés,
karkötőkészítés, indián hajfonat-készítés, de
ugrálóvár, kis vidámpark, lovaglás, rodeóbika-verseny a gyermekeknek, majd később
felnőtteknek. De aki épen lovagolni, gokartozni
vagy rodeóbikázni szeretett volna, az azt is
megtehette. Közben tizenöt katlanban rotyogott
a magyar gulyás, a vendéglátók kiköltöztek és
barátságosak voltak, sőt még palacsinta is volt!
Minden a helyén, ízlésesen, átláthatóan. A széleskörű igényeket a legmagasabb fokig szerették
volna a szervezők kielégíteni, mert ahogyan a
polgármester, Czókoly Lajos nyilatkozta, a kutya a részletekben van elásva, s idén a gyerekekre különösen figyeltek. Nem büféjegyet osztottunk, hanem a gyerekek kaptak körhintajegyet,
s legalább háromszor ingyen szórakozhattak.
A polgármester indította a felnőttek rodeóbikaversenyét, s kérdésemre, hogy milyen volt a
nyeregben, mosolyogva annyit mondott, hogy
fájdalmas, s ott volt az ideje leesni, de példát
mutatva el kellett kezdeni a műsort, hisz az
ott a szórakozás helye volt. A hétköznapokban pedig helyt kell állni a szennyvízhálózat
építésénél, az óvoda és iskola fokozatos teljes
rekonstrukciójánál, a munkanélküliség kezelé-

sénél, a hulladékgazdálkodásnál, a falusi utak
rendbetételénél. Szóval tervekből nincs hiány, s
mindehhez a forrást is meg kell teremteni.
Újabb emlék Tompának
Ökumenikus istentisztelet keretében a templomkertben leleplezték és megáldották Igó
Aladár népi fafaragóművész Tompa Mihály szoborkompozícióját. „Igyekeztem az akkori időszakból, amikor itt, Hanván lelkészkeskedett,
ábrázolni, úgy ahogyan a régi öregektől
hallottam. Amikor jókor reggelre mentek ki a
mezőre aratni, vagy valami munkát csinálni,
már rendszerint találkoztak Tompával, aki már
hazafelé jövet volt a határból, kezében a tékával
(vázlatfüzettel) jött haza” – nyilatkozta Igó Aladár. É. Kovács László helytörténész méltatta az
alkotót, a költőről pedig B. Kovács István szólt.
Az egyházközösség, de a széles környék büszke
lehet a műre, amely újabb méltó emléket állít
a gyülekezet egykori lelkipásztorának. „Tompa
önmagát is úgy írta le, hogy a hanvai pap. A
szentesi gyülekezet meghívására így válaszolt a
hagyomány szerint, hogy a hanvai pap hamvai
Hanván hamvadjanak el!” – idézi fel Nt. Nagy
Ákos Róbert esperes úr, a hanvai gyülekezet
jelenlegi lelkipásztora, s hozzáfűzi, hogy őseink
értéket teremtettek, nekünk építeni kell, s
átadni azt. Hanván a Tompa Mihály Országos
Vers- és Prózamondó Verseny alkalmából elhelyezik sírjánál a kegyelet virágait, de a papköltő
halálának évfordulójára külön istentisztelettel is
megemlékeznek.

Igényes és színes műsor
A nyárbúcsúztató vigadalomban az ízletes ebédet követően elkezdődött az egészen estig tartó
kultúrműsor, melyben nemcsak a falu apraja
nagyja lépett fel, de neves vendégművészek
is megtisztelték Hanvát. A színpad elsőként a
bátor óvodás kistáncosoké volt, majd Ferencz

A hanvai szabadtéri színpadon az egyik legnépszerűbb magyar a capella énekegyüttes, a Four Fathers
– Boros Sándor: tenor – szájkürt, taps, fütty, ováció, Mukli Gyula: tenor – szájzongora, torokgitár,
fogcintányér, Batki László: bariton – szájcselló,
ajakszaxofon, nyelvdob, Frech’ Zoltán: basszus –
szájbőgő, pofatuba, garatharsona.

Veronika musicalt énekelt, Várady Erika
táncolt, Szabó Bianka mesét mondott, Molnár
Dóra és Rubint Mária a hanvai vonósnégyessel
nótacsokrot adott elő, a baracai tánccsoport
cigánytáncokat, a salgótarjáni Főnix táncklub
két ifjú táncosa, ill. a Show dance tánccsoport kicsik és nagyok csoportja latintáncokat
mutatott be. Színpadra lépett a Masters Of Rock
gitártrió; Radó Szilvia és Kurali Ágnes nóta-,
népdal-, sláger- egyvelege után, amelyet az
Ex-Madame zenekar kísért, a budapesti Four
Fathers művészegyüttes adott koncertet. De
ezzel még korántsem ért véget a vigadalom,
hiszen a hangulatot tovább emelte a „Nótás négyes fogat” – Gáspár Anni, Bózsár Kati, Sarkadi
László, Kulcsár István, akiket Balog Zoltán és
cigányzenekara kísért, s kellő alaphangulatot
teremtett a hajnalig tartó utcabálhoz, amelyen
Újhelyi István és társa szolgáltatja a zenét.
Homoly Erzsébet, fotó: a szerző

A kegyelet virágait az új alkotásnál elhelyezte az ötletadó, a Tompa Mihály Baráti Kör elnöke, Czókoly
Mária, aki nem győzte méltatni Igó Aladár népi fafaragóművészt, Hanva díszpolgárának a munkásságát,
s elárulta, hogy a közeljövőben kialakuló közösségi ház helyiségeiben kiállításra kerülnek munkái.
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Nosztalgia
Budovateľ – Építő írja
1960. szeptember 7-én
* Az új iskolaév örömteli kezdete: A Rimavská
Sobota-i járás minden fajta és fokozatú iskoláiban a diákoknak csaknem 20 ezres serege
vonult fel az új iskolaév ünnepélyes megkezdéséhez. (…) Az új kor követelményeit nagyon
találóan jellemezte Hruscsov elvtárs a tanítók
oroszországi konferenciáján: „Most két történelmi feladatot oldunk meg: megteremtjük a
kommunizmus materiális-technikai alapját és
az új ember nevelését. Alapjában véve ez egy
folyamat. Ha hátramaradunk a szovjet ember
nevelésében és művelésében, elkerülhetelenűl
féket kap a kommunizmus kiépítésének egész
műve is.”
* Hogyan előzzük meg a megbetegedést? Elsősorban a gyermekek higienikus szokásra való
nevelésével. Kézmosás, az árnyékszék használata után és minden evés előtt természetes kell,
hogy legyen. (MUDr. Kelin Zoltán: A fertőző
sárgaság és az iskolaév kezdete)

A Gömöri Hírlap írja
1978. szeptember 7-én
* A Szlovák Nemzeti Felkelés dicső napjára
emlékeztek: Augusztus 29-e van. A Dielik-i
rózsakert (Tisovec mellett) a legszebb rózsákkal, a köszönet, az érzelmek és az emberiség

rózsáival van beültetve. (…) Boldogság, szabadság, gyönyörűség. 34 éve annak, hogy éppen
ezen a helyen, a hősök örök pihenőhelyén
– akik ezért a földért a legdrágábbat, életüket
áldozták fel, született meg szabadságunk. (…)
Az emlékműhöz politikai és társadalmi szervezetek képviselői közelednek, koszorúkkal és
a hála virágcsokraival. A sor elején Ján Gibala
elvtárs, a SZLKP JB vezetőtitkára, Ján Repáš, a
JNB elnöke…
1988. szeptember 9-én
* A Nitrán megrendezett Agrokomplex ’88
országos kiállításon kiértékelték a legjobb kiállítási darabokat. Ezek között voltak a Rimavská
Sobota-i Fajnemesítő Vállalat tenyészállatai is,
amelyek az Arany Sarló-nevű versenyben öt
érmet kaptak.
* Múlt héten pici, de igen hasznos létesítményt,
egy nyilvános automata telefonkészüléket
adtak át rendeltetésének. Igaz, hogy nem nagy
alkotásról van szó, de az orávkaiaknak nagy
szüksége volt rá, mivel a községben csak három
telefon létezik.
* A Rimavská Sobotá-ban megrendezett Gömöri
Pohár ’88 nevű országos tenisztorna 12. évfolyama alkalmából öt teniszpályás létesítményt
adtak át a Slovan TE sporttelep térségében a
labdarúgópálya lelátója mögött.
moly
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Toplista játék

Gyümölcsöskert
A gyümölcstárolót kitakarítás után fertőtlenítsük kénezéssel. A tároló rekeszeket
súroljuk ki, majd napon szárítsuk meg.
Lekvárfőzésre akkor megfelelően érett
a szilva, ha a kocsányánál már töppedt,
ráncos. A dió és a mandula alatt a földet
tisztítsuk meg, a füvet vágjuk rövidre, ez
megkönnyíti szüretelésüket. A 200 cm-nél
hosszabbra nőtt málnavesszőket vágjuk
vissza, ezzel nem csökkentjük a jövő évi
termést, mert a vesszők vége nincs beérve,
és télen visszafagy. A téli alma és – körte
védelmét az élelmezés-egészségügyi várakozási idők figyelembevételével kell megoldanunk. Ugyanez érvényes a birsfákra és
a naspolyabokrokra is. A már leszüretelt
fák védelméről se feledkezzünk meg.

Szőlő
A tőkékről csak a szépen beérett fürtöket
szedjük le, ugyanis a szőlő nem utóérő
gyümölcs. A későn érő fajtákat még védjük
a bagolylepke- és a tarka szőlőmoly-hernyók kártételétől valamint a szürkerothadástól. Borszőlőkben a szüret előtt 30
nappal már nem szabad használnunk
kéntartalmú szereket, ellenkező esetben
a borunk kénhidrogénes szagú lesz. Ez
a tilalom érvényes némely szisztematikus
gombaölő szerekre is (a vegyszerek használati utasításán ez fel van tüntetve).

Zöldségeskert

A rimaszombati Tompa Mihály Könyvesbolt
augusztusi toplistája a következő:
1. Mary-Kate and Ashley: 16 leszek
– várom a párom
2. B. Kovács István: Rimaszombat
3. Szendrei László: Magyar királyok
4. Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra
5. Wass Albert: Emese álma
6. Paulo Coelho: Veronika meg akar halni
7. Henry Hamilton: Ferencz József magánélete
8. Grimm: Mesék kincsestára
9. Babanapló
10. Krúdy Gyula: Álmoskönyv
Augusztusi játékunkban azt kérdeztük, hogy
hogy hívják azt a rimaszombati születésű
írót, aki összegyűjtötte a felvidéki várakról
szóló mondákat a Száll a rege várról várra c.
köteteiben? A helyes választ sokan tudták,
hogy Szombathy Viktorról van szó. A Tompa
Könyvesboltban sorsoltunk (felvételünkön),
s a szerencse Ragályi Éva tornaljai kedves
olvasónknak kedvezett. Nyereményét, az
500 koronás könyvutalványt a rimaszombati
Tompa Mihály Könyvesboltban veheti át. Újabb

Kerti munkák
a 37. hétre

500 koronás könyvutalványért pedig arra a
kérdésre kell beküldeni a helyes megfejtéseket szerkesztőségünk címére (97901 Rim.
Sobota, Svätopluk u. 5.) vagy e-mail címére
(gomorihirlap@rimavskasobota.sk) szeptember 26-ig, hogy: Emese álmában melyik
madár jelent meg, amely azt jósolta meg neki,
hogy az Úr kegyelméből fia születik, akinek
utódai dicső uralkodói lesznek népünknek?
Kép és szöveg: he

Az érés gyorsítása érdekében a bimbóskel
csúcsát törjük vissza. Még vethetünk sóskát. A korábbi vetés talaját porhanyítsuk.
Vessünk áttelelő spenótot. Szedjük a másodvetésű zöldborsót, karós- és bokorbabot, teljes érésű kukoricacsöveket. A gyökérzöldségek talaját még porhanyítsuk.
A téli sarjadékhagyma (csoportos hagyma)
szárán fejlődő sarjhagymákat szedjük le és
ültessük el 20 cm sortávolságra. Tavas�szal már zöldhagymaként felszedhetők.
Az idősebb töveket is szedjük fel, osszuk
szét majd ültessük vissza. Ha melegágyba
ültetjük, akkor egész télen szedhetünk
róla zöldhagymát. A hidegágyban nevelt
endívia saláta palántáit ültessük ki.

Virágoskert
Folytatjuk a fenyőfélék és örökzöldek
ültetését. Telepítjük a pázsitot. Most ültetjük a korán virágzó hagymás növényeket.
Kezdjük ültetni a nárcisz-, jácint- és tulipánhagymákat. Ezeket október közepéig
ültethetjük.
Farsang István
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Ankét

Hogyan töltötted a szünidőt?
Elkezdődött az iskola. A diákok még a szünidőben szerzett élmények hatása alatt vannak. Az
iskola folyosóin mesélik az élményeiket. Megkértünk pár tanulót, hogy ossza meg emlékeit
az olvasókkal is.

Czakó Gabriella
TMRG primo osztályos tanulója, Rimaszombat
Nagyon emlékezetes volt a
szünidő. A szüleimmel és kistestvéremmel egy hetet töltöttünk az egerszalóki strandon,
ahol apartmanban laktunk.
Itthon részt vettem a Fonóka
kézműves táborban, ahol délután táncolni is lehetett. Utána
a Végtelen utazás tábor következett, ami a református gimnáziumban zajlott. Itt megismerkedhettünk különböző országok nevezetességeivel.
Utolsóként egy Találkozás nevet viselő táborban
voltam Kokaván, ahol a tanárnő különböző
történeteket olvasott fel a találkozásokkal kapcsolatban. Itthon a barátnőimmel eljártunk a
meleghegyi tóhoz. És könyvet is olvastam.

Munka Dávid
TMRG primo osztályos tanulója, Rimaszombat
A szünidő nagyon sok élményt
nyújtott. Először is Beretkén
vettem részt cserkésztáborban
a barátaimmal. A szüleimmel Egerszalókon voltunk,
ami nagyon szép fürdőhely.
Apukámmal elmentünk a
Hungaroringre, ami számomra
nagyon nagy élményt nyújtott. Horvátországban is nyaraltunk. Nagyon szeretek olvasni, így
sok könyvet elolvastam.

Barta Dávid
TMRG kvinta osztályos tanulója, Feled
A szünidő kezdetét munkával
töltöttem, apukámnak segítettem. Feleden az óvodát szigetelték, így ott is dolgoztam,
ezen kívül még a raktárunk
építkezésén is segédkeztem.
Részt vettem a családi vállalkozásban is. A testvéremmel
és barátaival Kurincon töltöttünk egy hetet
a nyaralóban. Az osztálytársakkal eljártunk
fürödni Csízbe. Mivel futballozom, így ez sem
maradhatott ki. Egy hétig egy focista edzett
minket. Jelenleg Ajnácskőn focizom középosztályban. Elég sok az elvárásom magammal
szemben, de igyekszem a focit nem a tanulás
rovására művelni.

Bodolló Nikoletta

Czikó Dávid

TMRG kvinta osztályos tanulója, Feled
A szünidő első hetét otthon
töltöttem, a következő héten
cserkésztáborba mentem.
Minden cserkészcsapatnak
volt vezetője, s ahhoz, hogy
vezető lehessek, tizenegy
napos táborozáson kellett
részt vennem, ahol naponta
öt különböző órát hallgattunk. Októberben lesz
egy záróvizsga ezzel kapcsolatban. Miután hazajöttem, ismét cserkésztáborba mentem, ahol
a tanultakat ki is próbálhattam, ugyanis kaptam
egy kis cserkészekből álló csapatot, ahol vezető
lehettem. Ezenkívül részt vettem egy negyven
kilométeres túrán, amit hegyen s erdőben tettünk meg, két napig tartott. Mikor hazajöttem,
a barátnőmmel eljártunk a csízi fürdőbe. Latinamerikai táncórákra járok két éve, amit nem
hagyhatok ki. Versenyen még nem vettem részt,
de nagyon szeretnék. Az iskolában működött
egy Comenius program, s ezen belül különböző
programok zajlottak, így pl. hagyományőrzés,
néptánc, amibe én is bekapcsolódtam. A humanitárius programban résztvevők segítettek a
gyermekotthonnak. Mindazok, akik részt vettek
a programokban, egy hetet Franciaországban
tölthettek. Örökre emlékezetesek maradnak
Párizs nevezetességei mindannyiunknak.

TMRG septima tanulója, Rimaszombat
Mivel a házunk szigetelésén
dolgoztak munkások, így
én is segítettem nekik. Az
unokatestvéremmel eljártunk
Meleghegyre fürödni, napozni.
Nagyon szeretem a történelmi
jellegű könyveket, így pár
könyvet sikerült elolvasnom,
aminek nagyon örülök, mivel sokat tanultam
belőlük. Számomra az olvasás ad olyan feltöltődést, amit úgy érzem, hasznosítani tudok a
tanulásban.

Bartha Attila
TMRG septima tanulója, Áj
A szünidő egy részét futballozással töltöttem, majd ez egy
kisebb baleset miatt abbamaradt. A szüleimmel kirándulni
voltunk Magyarországon és
Csehországban, a nagyszüleimnek segítettem, pár könyvet
elolvastam.

Borbás Orsolya
TMRG septima tanulója, Feled
Ez a szünidő nagyon jól
sikerült. Egy hetet töltöttem
otthon, majd a szüleimmel
Prágába utaztunk, miután
hazajöttünk, néptánctáborba
mentem Péterkére, majd következett egy kézművestábor,
a Fónóka, amely iskolánkon
belül folyt, ahová mesemondóként hívtak meg,
de mivel megtetszett a programjuk, így ott
maradtam. A szüleimmel elutaztunk Párkányba és Esztergomba, az utolsó helyet Tornalján
töltöttük a családdal egy nyaralóban.

Zibrin Dániel
Tompa Mihály Alapiskola (Nyugat lakótelep) 7.
osztályos tanulója, Rimaszombat
A szüleimmel a tiszaújvárosi
strandon voltunk, amit
nagyon élveztem, különösen
a csúszdát. A nagyszüleimnél nyaraltam Dúlházán. A
nagypapámmal és keresztapuval horgászni jártunk az
osgyáni tóhoz. Sokat fociztam
a barátaimmal.

Kovács Orsolya
Tompa Mihály Alapiskola (Nyugat lakótelep) 7.
osztályos tanulója, Rimaszombat
A szüleimmel Hajdúszoboszlón nyaraltunk egy hétig, nagyon élvezetes volt számomra
ez a fürdőhely, különösen az
aquapark nyerte el a tetszésemet, apartmanban laktunk.
Este elmentünk városnézőbe,
nagyon tetszett, s ráadásul az
esti élet, a nyüzsgés is. Indián zenészek játszottak, ami érdekes volt. Mikor hazajöttem, a nagymamámnál voltam nyaralni Nagybalogon, de a
másik nagymamámnál is nyaraltam Jászón.

Báthory Bianka
Tompa Mihály Alapiskola (Nyugat lakótelep) 9.
osztályos tanulója, Rimaszombat
A nyári szünidőben Egerben voltunk a szüleimmel.
Megnéztük a várost, aztán
a strandra mentünk, ahol
nagyon jól éreztük magunkat.
A szüleimmel még voltunk
Tiszaújvárosban, az is nagyon
szép, a strandon a hullámok
igen tetszettek, amit félóránként engedtek.
Olyan érzés volt, mintha a tengerben lennék.
Kérdezett és fényképezett: Csölle Edit
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Rimaszombat is reagál a polgárháborús helyzetre
1848 szeptember
A bécsi kormány, miután leverte a prágai
felkelést, és az olasz szabadságharc is vereséget
szenvedett, hozzálátott a Magyarország elleni
támadáshoz. Augusztus 26-án Josip Jellacsics
horvát bánnak a tudtára adták, hogy visszavonják a korábbi felfüggesztését, mire a bán fokozottan készült a Magyarország elleni támadásra.
Az osztrák kormány az uralkodóhoz intézett
augusztus 27-i emlékiratában az önálló magyar
pénz- és hadügyminisztérium felállítását
törvénytelennek minősítette a Pragmatica
Sanctio értelmezésére hivatkozva: ezeket tehát
az uralkodó szüntesse meg. A magyar minisztertanács ezért határozatot is hozott, hogy
javasolni fogja Horvátország teljes autonómiájának elismerését, Fiume és a magyar tengerpart
(sic!) kivételével. Ugyanezen a napon Mészáros
Lázár hadügyminiszter a Délvidékre utazott,
hogy a lemondott Bechtold altábornagy helyett
átvegye a főparancsnokságot, s gátat vessen a
szerb kegyetlenkedéseknek. Rajacsics szerb
metropolita a szentpétervári orosz szinódustól
a cár segítségének kieszközlését kérte a szerbek
számára.
Közben folytatódnak a különböző helyeken
zajló helyi szerb-magyar összecsapások:
augusztus 28-án Kiss Ernő ezredes előőrsei
Écskánál visszaverték egy szerb csapat támadását, a goszpodincei szerb felkelők megtámadták
Temerint, egy másik csapat pedig Istvánfalánál
egy magyar hadoszlopot. Asbóth Lajos őrnagy
és Rácz Sándor százados Németszászkáról kiindulva a hajnali órákban szétverték az ómoldavai
szerb tábort.
Jellacsics értesítette a szerb főpapot,
Rajacsicsot, hogy közel a magyarok elleni
támadás. Augusztus 30-án Stratimirovics szerb
csapatai megtámadták Temerin és Járek magyar
csapatait, legyőzték őket, s bevették a két
helységet. Ez a vereség egyben azt is jelentette,
hogy megszakadt az összeköttetés a bácskai
mozgó csapatok és Pétervárad között.
1848. augusztus 31-én megindult a Jellacsics
vezette, s a császári és királyi hadsereg alakulataival megerősített horvát hadsereg támadása
Magyarország ellen. Ezen a napon szállták meg
ugyanis a horvát határőrök és népfelkelők nemcsak Fiumét (ma Rijeka) és a jórészt olaszlakta
Buccarit (ma Bakar) városokat, hanem a közvetlen környezetükben lévő területeket is. 1848.
szeptember elsején Teleki László grófot Batthyány miniszterelnök Magyarország követeként Párizsba küldi. A magyar kormány Németország
után újabb nyugati szövetségest keresett.
Szeptember másodikán Kiss Ernő nagy csatában elfoglalja Perlászt a szerbektől. Ezen a
napon Görgei Artúr jelentkezik Szolnokon, a
tiszáninneni kerület önkéntes nemzetőreinek
gyülekezőhelyén.
Szeptember harmadikán Esterházy Pál külügyminiszter bejelenti lemondási szándékát (helyét
Pulszky Ferenc államtitkár vesz át), másnap

A pákozdi csata

pedig Széchenyi István közlekedési miniszter
kér szabadságot egészségi állapotára hivatkozva, majd a döblingi elmegyógyintézetbe távozik. Ugyanezen a napon V. Ferdinánd a június
10-én felfüggesztett, de hatáskörében tovább
működő horvát bánt, Josip Jellacsicsot előzetes
bejelentés és miniszteri ellenjegyeztetés nélkül
hivatalosan is visszahelyezi báni méltóságába.
Jellacsics kiáltványát, melyet a magyar polgári
lakossághoz és a Magyarországon állomásozó
császári és királyi seregekhez intéz, báró Jósika
Samu és Apponyi György fogalmazza meg.
1848. szeptember ötödikén délután az országgyűlés 100 tagú küldöttsége Bécsbe indult –
Deák Ferenc és Batthyány Lajos miniszterelnök
augusztus 29. óta ott tartózkodtak –, hogy az
osztrák és a magyar kormány közötti nézeteltérésekről tárgyaljanak. Ismert dolog, hogy az
eredménytelen tárgyalások miatt szeptember
11-én a Batthyány-kormány – Szemere Bertalan,
Kossuth Lajos és Mészáros Lázár kivételével –
lemondott.
Közben tovább folynak a szerb-magyar ös�szecsapások Perlász, Verbász, Ókér, Pancsova,
Knicsanin és Debeljács falvak környékén.
Debeljácsot a pancsovai tábor feldúlja és
felégeti.
A Batthyány-kormány lemondásának napján az
országgyűlés Kossuthra és Szemerére bízza a
kormányzást. István nádor még ezen a napon
kormányalakítással bízza meg Batthyányt, István nádorra ugyanis az országgyűlés nem volt
hajlandó a végrehajtó hatalmat átruházni.
Jellacsics még ezen a napon „átlépte a
Rubicont”, s 51 000 emberrel átkelt a Dráván –
Varasdnál, Perlaknál és Légrádnál.
Batthyány Lajos ismét kormányt alakított, s a
veszélyeztetett dunántúli megyékben népfelkelést hirdetett. A horvátokkal és a szerbekkel
keresték a kapcsolatot a szlovákok is, akik a
prágai felkelés leverése után az akkori ÉszakMagyarországon, a szlovákok között szervezkedtek. Bécs látszólag, önérdekből támogatta
ezeket a szervezkedéseket.

1848. szeptember 15-16-án Bécsben megalakul
a Szlovák Nemzeti Tanács (SzNT). Vezetői
voltak: Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban és
Michal Miloslav Hodža. Ezen a napon zajlik
Balázsfalván az újabb román nemzeti gyűlés is.
És ugyanezen a napon megalakul az Országos
Honvédelmi Bizottmány (OHB) is.
Közben szeptember 19-én a Szlovák Nemzeti Tanács szabadcsapatai Morvaországból
Miavánál betörnek Észak-Magyarországra.
1848. szeptember 20-án – 160 éve – a Rimaszombatban tartott megyei közgyűlés a szerbek
és a horvátok elleni háború költségeire – a
nemzetőrök felszerelésére – 1 000 Ft összeget
szavazott meg. Egy hétre rá a májusi helyhatósági választásokon megválasztott rimaszombati
városvezetés (Káposztás József polgármesterrel
az élen elrendelte, hogy minden kapuhoz kétkét fegyveres állíttassék az esetleges „pánszláv”
veszély miatt.
Kossuth toborzó körútra megy az Alföldre, a
nádor elmenekül Magyarországról. Szeptember
26-ra Jellacsics csapatai elérik Székesfehérvárt, de Marcalinál Noszlopy Gáspár nemzetőr
egysége szétveri a horvátok egy 200 főnyi
egységét. Szeptember 27-én az SzNT csapatai
rajtaütöttek a Nyitra megyei nemzetőrség által
védett Óturán, bevették a helységet s kirabolták
a lakosságot. Ezen a napon a balázsfalvi román
nemzeti gyűlés is határozatot hoz a román lakosság felfegyverzéséről. Huszonnyolcadikán az
OHB átveszi a végrehajtó hatalmat, Lamberget
a hadsereg frissen kinevezett főparancsnokát
felkoncolják a pesti hajóhídon. Az események
ellenőrizhetetlenné váltak.
Még aznap Miavánál két század sorgyalogos és
200 Nyitra megyei nemzetőr szétveri a szlovák
csapatokat, akik Morvaországba húzódnak
vissza.
Jellacsics továbbmenetel Pest felé, de a fiatal
magyar sereg megállítja: 1848. szeptember
29-én zajlik Pákozd és Sukoró között a szabadságharc első csatája – 160 éve.
Kovács Tibor
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 37. hétre
Szeptember 13-án, szombaton
Dr. Max gyógyszertár a
Kauflandban
Szeptember 14-én, vasárnap
Jazmín kórháznál
Szeptember 15-én (állami ünnep),
hétfőn
Salvator gyógyszertár

Fogorvos
Szeptember 13-14-én, szombat-vasárnap

MUDr. Remeňová Eva,
Sport u. 1., tel.: 5627351
Szeptember 15-én, hétfőn

MUDr. Polievková Katarína,
Kör u. 53., tel.: 5633940

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
szeptember 2-án  az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Roman Čarnoký, Tibor Štec,
Ing. Ľuboš Pánis, Pavel
Cirbus, Ladislav Topor, Ivan
Totkovič, Andrea Kováčová
Rimaszombatból, Martin
Antal Rimaszabadiból, Ján
Beracko Rimazaluzsányból,
Peter Smutniak, Jozef Vozár
Rimaráhóról, Kamil Hýbela, Emil
Krajči Nyustyáról, Angel Rajnák
Osgyánból, Emília Kováčová
Rimajánosiból, Varga László,
Bán Aladár Bátkából, Gejza Tóth
Otrokocsról, Ladislav Gémeši
Mezőtelkesről, Jonáš Attila
Gernyőpusztáról, Szőke Anna
Zeherjéről, Bálint Zsolt Balogfaláról, JUDr. Štefan Géczi Losoncról,
Jozef Markotán Susányból.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Szeptember 11-14-ig,
csüt. 17.45-től és 20.00 órától,
p-v-ig 20.00 órától:
A sötét lovag
amerikai akció thriller
Szeptember 12-14-ig,
p-v-ig, 16 ó kezdettel:
Mamma mia!
angol musical
Szeptember 12-14-ig,
p-v-ig,18.00 ó kezdettel:
Nálam jó
cseh komédia

Meghívók
Amálka ľudmila Valenčíková
kiállítása a Városi Galériában
– szeptember 10.
A rimaszombati Városi Galériában szeptember
10-én 17 órakor nyílik Amálka ľudmila Valenčíková
kiállítása, amely az iskolai tanulmányai alatt készített munkáit mutatja be. A kiállítás október 17-ig
tart nyitva.

Nagyferenc Katalin kiállítása
a Ganevia Galériában
– szeptember 12.
Szeptember 12-én pénteken 17.00 órai kezdettel
nyitják meg a rimaszombati Városi Művelődési Központban Nagyferenc Katalin kiállítását.
A tárlaton, amely az ismert képzőművész első
önálló tárlata lesz, az alkotó grafikái, festményei és
szobrai lesznek láthatók. A kiállítás október 10-ig
tart nyitva.

Forgószínpad Rimaszombatban a
VMK – szeptember 12.
Noel Corwas Forgószínpad című műve tele van humorral és az elmúlás tájékán megszólaló szomorúsággal. A darab egy színészotthonban játszódik. A
kétrészes vígjáték a Jókai Színház megalakulásának
55. évfordulóján kerül bemutatásra – Rimaszombatban a Városi Művelődési Központ színháztermében
szeptember 12-én, pénteken 19 órai kezdettel.
Jegyek elővételben a VMK-ban ill. a Tompa könyvesboltban kaphatók.

Felhívások
Szakkörök a rimaszombati VMK-ban
Szeptemberben ismét megújul a Városi Művelődési
Központ (VMK) klubtevékenysége. Minden hétfőn
és csütörtökön 18.30-kor aerobic kör (basic aerobic,
body styling) működik. Jógázni szerdánként 18.00
órától lehet. Orientális táncokat (pl. hastánc) is
elsajátíthatnak szerdánként este hat órai kezdettel.
Az Impulz versenytánc klub is várja az érdeklődőket. A gyerekcsoport kedden 15.00 órától, az ifjúsági csoport szintén kedden 16.00 órától, a felnőttek
szerdánként este hat órától (kezdők) és hét órától
(haladók) találkoznak. Hip-hop és diszkótáncokra
11 éves kortól várnak jelentkezőket minden kedden
és pénteken 14.30 órától. Az idén is megnyílik a
Crazy model s stúdió manökenhallgatók számára,
ahová szintén várnak minden érdeklődőt korhatár
nélkül. A VMK minden foglalkozásra szakképzett
lektorokat biztosít. Információk Táňa Koniarovánál
a 047/5621550-es telefonszámon.
vh_38

Oktatási konferencia
Rimaszombatban
Rimaszombat Városa és a Pavol Dobšinský Alapiskola szeptember 24-én Új módszerek az oktatásban címmel másodszor rendezi meg nemzetközi
konferenciáját az alap- és középiskolák pedagógusai számára. A konferencia résztvevői többek között arra keresik a választ, hogy hogyan reagáljon
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az iskola a kor változásaira, hogyan fejleszthető
a diákok személyisége, milyen új kapcsolatok
építhetők ki az oktatásban az EU-n belül, s milyen
új effektív és innovatív tanítási stratégiák segíthetik a pedagógus és a diák kapcsolatát, munkáját.
A konferencia ideje alatt workshopok is működnek majd, amelyet a járás iskoláinak pedagógusai tartanak. Több kísérőrendezvény is színesíti
a konferencia programját, így kiállítást rendeznek
az iskolák diákjainak a munkáiból és projektjeiből
(minden iskolának és civil szervezetnek lehetőséget nyújtanak a bemutatkozásra). Jelentkezni
szeptember 10-ig lehet az alábbi címen: ZS Pavla
Dobšinského Rimavská Sobota, ul. P. Dobšinského
1744, 979 01 Rimavská Sobota vagy a lovaszova@
zspdobsinskeho.eu.sk elektronikus címen. Közelebbi információk a lubica.ku@zoznam.sk címen
vagy a 047/56 32 010-es telefonszámon (Mgr. ľ.
Kubiňáková).
vh-36

Újra indul a sakkozók
Gömöri ligája
A Gömöri Sakkszövetség közösen az OZTK-AŠZ-vel
az elmúlt évi sikerek hatására harmadik alkalommal is megrendezi öttagú csapatok részére
a Gömöri ligát. A verseny feltételei: ötfős csapatok
nevezhetnek be, amelyeket indíthat önkormányzat,
klub vagy önálló sportszakosztály is. A nevezéshez
nem szükséges a tagság a Szlovák Sakkszövetségben. Előzetes írásbeli jelentkezés alapján a rajtjogot
azok a csapatok kapják meg, akik leadják a táblák
szerinti erőlistát és befizetik a 400 koronás (13,27
euro) rajtpénzt. A korlátozott pénzügyi lehetőségek
miatt a bejelentkezett csapatok számától függően
rendezik meg összpontosítások keretében, sorsolás
alapján a versenyt (egy nap minden csapat két mérkőzést játszik). A verseny a FIDE szabályai szerint
zajlik (2 óra 40 lépésre majd 30 perc a végjátékra). A partit minden játékosnak játszmalapon kell
jegyeznie. A verseny igazgatója minden csapatvezetőnek e-mailben elküldi a versenyzéshez szükséges
anyagokat. A versenyfeltételek súlyos megszegése
akár az érintett csapat kizárásával is járhat. Ez
a helyzet akkor fordulhat elő, ha például egy csapat
két fordulót kihagy. A versenyt szeretnék szeptember-októberben elkezdeni és decemberben vagy
januárban befejezni. Ez függ a csapatok számától
is. Jelentkezni az alábbi címen lehet: Ing. Polgári
László, Malohontská 22/48, Rim.Sobota, mob.:
0903630472, e-mail: polri@centrum.sk, vagy az
OZTK –AŠZ - Rimavská Sobota, Forgon János, mob:
0903541036, 0475627043.

Gömör-Kishonti vásár
Rimaszombat Városa szeptember 26-27-én rendezi
meg a XXVI. Gömör-Kishonti Vásárt a Kishonti és a
Jánošík utcában valamint a Fő téren. A standokon
árusítani kívánók a Városi Hivatalban (Svätopluk u.
5.) kérhetik az engedélyeket. Telsz.: 047/5604628,
5604665, 5631139
vh_39

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

Állás
• Felveszünk végzettséggel rendelkező szakácsot gyakorlattal.
Tel.: 0903 696 191.
1122-36
• Mikrobuszsofőrt alkalmazok – Budapest és a környékére
szállításra. Feltételek: gyakorlat,
magyar nyelv tudása, 150 000,Ft/hónap + szállás. Tel.: 0907
804 425
1134-36
• Szabad munkahely: Illetékbehajtó. Információ a 047/58
11 223-es telefonszámon.
1276-36
• A LIOS s.r.o – munkaviszonyban alkalmaz raktárost. Bővebb
tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken: 047/56 21 519, lios@
lios.sk
1277-36
• Az RK Stúdió fodrásznőt
alkalmaz. Előny a vállalkozói
engedély. Tel.: 0903 551 931
1286-39

Állatok
		
• Eladók hízóbárányok élvenyúzva egészbe – félbe. Tel.:
0907 755 705
1077-36
• Választott malacok eladók.
Tel.: 0905 54 48 91
1649-38
• Elveszett az Elza névre hallgató hamuszürke négyéves
macskám Rimaszombatban a
Rozsnyói út 16/20-ból. Nappal
szabadon mozgott a környéken,
de a lakásban való életre volt
nevelve. A megtalálójának jutalmat fizetek. Kapcsolat: 0902
283 312, este: 047/56 49 853.
1289-36

Ingatlanok
• Eladom közös udvarban épült,
felújított két házamat Balogfalán, vagy elcserélem Rimaszombatban egy esetleges két szobás
lakásért. Tel.: 047/56 85 159
1667-36
• Eladó háromszobás lakás
Rimaszombatban. Ár megegyezéssel. Tel.: 0903 557 257
1123-36
• Eladó családi ház Nagybalogon. Tel.: 0903 413 823
1128-36

2008. 9. 8.

• Eladó garzonlakás. Ár
390 000,- Sk. Tel.: 0903 118 035
1251-36
• Eladó három és félszobás tégla
szövetkezeti lakás Rimaszombat központjában. Ár megegyezés szerint. Kapcsolat: 0908
599 522, 0911 599 522
1285-36
• Eladó kétszobás lakás vagy
kicserélendő háromszobás lakásra a Nyugat lakótelepen. Tel.:
0908 911 735
1291-36
• Albérletbe adom egyszobás
berendezett lakásomat. Tel.:
0907 287 796
1293-36

lakásbelső átépítés, csempézés,
burkolás, gipszkarton. Tel.: 0911
389 086, 0904 986 220
1294-36
• Könyvelés vezetése. Tel: 0911
846 062
649-36
• Csiszolás, parkettagittelés.
Tel.: 0902 748 202
1212-36

• Eladó zab. Tel.: 0905 317 663.
1172-37
• Női kerékpárt vennék, (lehet
régebbi típus is), jó állapotban.
Tel.: 0918 458 822
1207-36
• Eladó használt ülőgarnitúra,
sárga eko bőr. Ár: 7 000,- Sk. Tel.:
0907 859 620
1259-36		

Projekt * Vizualizáció *
Kalkuláció

M: 0915 674 755
2202-36

Szolgáltatások

meghívjuk Önt:

OLCSÓ
ELSZÁLLÁSOLÁS
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
www.euromotel.sk
Bérbe adok:
- raktárt rámpával az STK épületében
- irodákat az STK areáljában
Tel.: 0907 830073

funkcióra
álláskeresők
jelentkezését várom
a Rimaszombati járásban.
Feltétel: érettségi,
vállalkozási engedély.
Tel: 0905 303 521

Felveszünk adminisztratív munkaerőt.
Elvárások - középiskolai végzettség
- számítógépes ismeretek
Továbbá alkalmazunk
pincért/pincérnőt
és minőségi ellenőrt
(feltétel: jogosítvány).
Tel.szám: 0918 392 513
2016

2219-37

Szociális szálló
családok
részére is.
Tel. 0918 392 513

2016

• Kavicsot, homokot és követ
szállítok kedvezményes áron.
Tel. 0908 495 173, 047/56 94 226.
953-39
• Kedves hölgyek! Szeptember
2-tól őszi akció a Moletka üzletben (Rimaszombat, Vasút u. 9)
1218-36
• Kedves hölgyek! – jöjjönek el,
s egészítsék ki őszi ruhatárát –
akció - kedvező vásárlás – kosztümök – ridikülök – kozmetikai
kellékek – blúzok – nadrágok.
30%-os árkedvezmény. Bolero,
Vasút u. 9., Rimaszombat
1219-36
• Középiskola tanár angol nyelvet oktat, felkészít érettségire.
Tel.: 0907 853 164
1261-38
• Építkezési munkákat kínálok/

Kassai út, Rimaszombat

ÜZLETI
MANAGER

Autó – motor
• Eladó Fiat STILO, 2003, 1,6, 16
W, 105 lóerő, háromajtós, 52 000
km, piros. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905 509 871
1666-43

Restaurant

NYÁRI
ÍNYENCSÉGEKRE

Olasz csempe és
burkolat

Egyéb

EUROMOTEL

INDECO s.r.o.

Biztonsági őröket
alkalmazok Nyustyán,
Nagyrőcén és Tornalján.
Kedvező anyagi feltételek.
Kikötés: szakmai alkalmasság igazolása.
Kapcsolat: 0902 924 582,
0905 546 394 esetleg
047/76 31 208
1266-37

Tormás 4401, 979 01 Rimaszombat

munkatársakat keres az
alábbi munkakörbe:

25 ill. 20 éve szűnt meg dobogni szüleink szerető szíve...

asztalos
	A munkakör betöltésének
feltételei:
• asztalosi végzettség
• szakmai gyakorlat
• jogosítvány
	Perspektíva:
• nemzetközi háttérrel rendelkező
cégben való munka
• átlagon felüli kereseti lehetőség
• fejlődési lehetőség
A jelentkező önéletrajzát a felül
feltüntetett címre várjuk.

2208-36

Fazekas
József és Zsuzsanna
(Rimaszombat)

Akik ismerték és szeretették őket,
emlékezzenek rájuk ezen a szomorú
évfordulón.
Lányuk és családja,
unokáik és családjuk és a dédunokáik.

hirdetmÉnyek

2008. 9. 8.

Krónikus panaszokkal forduljon a Vasút
u. szakrendelőbe
Krónikus fájdalmakkal foglalkozó szakrendelő Rimaszombatban, a Vasút
utcában (Železničná u. 23.), a második emeleten található. Szívesen
fogadnak mindenkit, akinek bármilyen eredetű fájdalma van, pl. fej, hátgerinc, izom, izületi, belső-szervi panaszok stb. Gyógyszeres kezelésen
kívül egyéb kezeléseket is nyújtunk, pl.: infúziós, izomrelaxálós (TENS,
vákuumterápiát köpölyözéssel, perifériás ideg blokkokat, akupunktúrát –
ez utóbbit a menstruációs problémák sikeres kezelésére is.) A pácienseknek az Union és Dôvera biztosítókból a kezelést a biztosító téríti. Az
Apollo biztosítókban lévő betegeket a biztosítójuk limitálja! Az Általános
(VšZP) és Közös (Spoločná) Biztosítóban biztosított betegek a kezelést
saját maguk térítik! A paciensek pontos időre vannak berendelve! (hétfő,
szerda, péntek) Tel: 047/5424195
ghk_38

PROFI
4 – 6 fős gipszkarton szerelő csapatokat keresünk
tartós NÉMETORSZÁGI
munkára. 1 fő német nyelvtudással rendelkezzen. A
többiektől magyarnyelv
ismeretet várunk.
Info.: 00491752982829
2226-38
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Textil- és méteráru bolt eladásra kínál:
PVC abroszokat – iskolák, iskolai étkezdék stb. részére
Számlára is vásárolhatnak.
Cím.: SNP 11, R. Sobota.
nyitva: Hétfő – Péntek:
9.00 – 17.00 óra, Szombat: 8.00 – 12.00 óra
2217-36

Közösségi munka hátrányos helyzetűekkel
Sikeres pályázatot bonyolított le Rimaszombat Városa és A szociális hátrányban lévők közösségi helyzetének
javításáért projekt keretén belül 2 916 128 koronát szerzett. Ennek az összegnek az 5 százalékát, mint önrészt
biztosította a Városi Hivatal. Tavaly már futott egy hasonló projekt a Dúsa úton, amelyet az ott élő romák
kedvezően fogadtak. A most elnyert pénzből már nemcsak a Dúsa úton, hanem a városban is tudnak alkalmazni szociális terepmunkást és két asszisztenst. Az állásokra versenypályázat keretében lehet jelentkezni (lásd.
alább). A pályázat célcsoportját a roma közösség, a tartósan munkanélküliek és a hátrányos helyzetben lévő
csoportok, testi sérültek, idősek, veszélyeztetett gyerekek és azok a fiatalkorúak képezik, akik nem fejezték
be kötelező iskolai tanulmányaikat. A felvételt nyert szociális terepmunkások olyan szükséghelyzetben lévő
emberekkel dolgoznak majd, akiknek segítenek a munkahelykeresésben, a beilleszkedésben és az élethelyzetük javításában – árulta el lapunknak Kecskeméty Angéla, a Városi Hivatal Kulturális és Szociális Osztályának
szakreferense. A terepmunkások feladatai közé tartozik majd a szakmai tanácsadás a személyes higiénia terén,
de az ő feladatuk lesz az iskolásköteles gyerekekkel való szabadidős foglalkozás és felügyelnek az iskolalátogatásra is. A helyzet javítása érdekében napi kapcsolatban lesznek az iskolákkal és az egészségügyi intézményekkel, a munkahivatallal, a gyerekotthonokkal, a hajléktalanszállókkal és a rendőrséggel is. Az állásokra
szeptember 12-ig lehet jelentkezni.
amb/ ford. jdj

A Dúsa úti Alapiskola igazgatósága
azonnali belépéssel felvesz:
- alsó tagozatos tanítót (tanítónőt) –
feltétel: főiskolai végzettség az adott
munkakörben
- nevelőt (nevelőnőt) – feltétel teljes
középfokú végzettség az adott munkakörben
A jelentkezést a következő címre várjuk:
Základná škola s materskou školou
s vyučovacím, a výchovným jazykom
maďarským – Alapiskola és Óvoda,
Dúžavská cesta 11/1054
97901 Rimavská Sobota
Tel: 047/5812133 – gazdasági fel.,
047/5812135 - igazgató
1284-37

Versenyeljárás

Versenyeljárás

Rimaszombat Városa (Svätoplukova 9.) összhangban A szociális hátrányban
lévők közösségi helyzetének javításáért projekttel versenyeljárást ír ki
szociális terepmunkás állásra. A munkakör 2008 október 1.-től tölthető be.
A versenyeljárásra 2008 szeptember 17-én kerül sor 9.00 órától.

Rimaszombat Városa (Svätoplukova 9.) összhangban A szociális hátrányban
lévők közösségi helyzetének javításáért projekttel versenyeljárást ír szociális terepmunkás assisztens állásra. A munkakör 2008 október elsejétől
tölthető be. A versenyeljárásra 2008 szeptember 17-én kerül sor 9.00 órától.

A versenyeljárás kritériumai:
Kvalifikációs előfeltétel: Főiskolai végzettség (min. Bc. titulus), előnyben
azok, akik szociális munka szakon végeztek, illetve szociális és missziós
munka roma közösségekben és más humán jellegű végzettség a Szociális
Fejlesztési Alap jóváhagyásával. Elfogadják, ha a jelentkezőnek érettségije
van, s egy éven belül elkezdi a főiskolai tanulmányait szociális munka vagy
más rokon szakon.
Személyi feltételek: empátia, konfliktuskezelés, csapatmunka, flexibilitás,
felelősségtudat stb.,
- feddhetetlenség, szervezési képesség és kommunikációs készség, motiváció
marginalizált csoportok tagjaival történő munkára.
Előnyt jelent: részvétel az előző közösségi és művelődési munkában, aktivitásokon, tapasztalat a szociális munka terén, esetleg veszélyeztetett ill. szociálisan hátrányos helyzetben lévő emberekkel, a célcsoport nyelvének ismerete
(roma/magyar), a jelentkező személyes affinitása a munka iránt.
A pályázathoz kéretik csatolni az életrajzot és a motivációs levelet (tevékenységre vonatkozó írásbeli elképzeléseket) a telefonszám feltüntetésével,
erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)
A jelentkezési lapot a kérvény mellékleteivel együtt leadhatják személyesen
vagy elküldhetik postán 2008 szeptember 12.-én 14.45-ig az alábbi címre:
Mestský úrad, Svätoplukova 5, oddelenie kultúry a starostlivosti o občana,
979 01 Rimavská Sobota. A borítékra írják rá: Výberové konanie.

A versenyeljárás kritériumai:
Kvalifikációs előfeltétel: középiskolai végzettség. A kvalifikációs előfeltételt
teljesítik mindazok is, akik befejezték az alapiskolát, s a munkába lépés napjától számított egy éven belül elkezdik a középiskolai tanulmányaikat.
Személyi feltételek: a célcsoport pontos ismerete és tartós fizikai jelenlét az
érintett közösségben, empátia, konfliktuskezelés, csapatmunka, flexibilitás,
felelősségtudat stb., feddhetetlenség, motiváció marginalizált csoportok
tagjaival történő munkára, kommunikációs készség
Előnyt jelent:
részvétel az előző közösségi és művelődési munkában, aktivitásokon, tapasztalat a szociális munka terén, esetleg veszélyeztetett ill. szociálisan hátrányos
helyzetben lévő emberekkel, a célcsoport nyelvének ismerete (roma/magyar), a jelentkező személyes affinitása a munka iránt
A pályázathoz kéretik csatolni: az életrajzot és a motivációs levelet (tevékenységre vonatkozó írásbeli elképzeléseket) a telefonszám feltüntetésével,
erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

vh_36

vh_36

A jelentkezési lapot a kérvény mellékleteivel együtt leadhatják személyesen
vagy elküldhetik postán 2008 szeptember 12.-én 14.45-ig az alábbi címre:
Mestský úrad, Svätoplukova 5, oddelenie kultúry a starostlivosti o občana,
979 01 Rimavská Sobota. A borítékra írják rá:
Výberové konanie.
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Piszár tizenegyesgóljával nyertünk

Nagymihály–Rimaszombat 0:1
G

yőzött Nagymihályban a rimaszombati
futballcsapat a 2. forduló elhalasztott
mérkőzésén – ezzel Piszárék a táblázat harmadik helyére ugrottak, s mindössze két ponttal
vannak lemaradva az éllovas vágsellyeiektől.
A mérkőzés pikantériája volt, hogy a
nagymihályiakat az a Mikuláš Komanický vezeti, aki egy éve még a rimaszombati kispadon
ült. Komanický tehát jól ismerte az ellenfelet,
de a kiválóan működő vendégvédelem ellen ez
kevés volt. Piszár József már a 8. percben megszerezte a vezetést tizenegyesből, és a későbbiekben hiába voltak aktívak a hazaiak, a gömöri
védelmet nem tudták áttörni.
„Nagyon örülök, hogy az Inter elleni peches
mérkőzés után most mindhárom pontot meg-

szereztük. Tudtuk, hogy a nagymihályiak jó formában vannak, ezért főleg a védekezésre rendezkedtünk be. Reménykedtünk, hogy egy-két
helyzetünk így is lesz, és ez be is igazolódott.
A 7. percben Piszár kiváló passza után Sihelský
tört be a tizenhatosra, ahol buktatták, így büntetőhöz jutottunk. A hazaiak sem reklamáltak,
Piszár pedig biztosan értékesítette a tizenegyest. Ezután már csak védekeztünk, féltem is,
hogy ráfizetünk, de szerencsére a hazaiaknak
helyzetük sem volt. Az utolsó percekben már
minden erőnkre szükség volt, de a fiúk remekül
helytálltak. Egyetlen negatívuma a meccsnek,
hogy Braňo Mráz megkapta a negyedik sárga
lapját – szerintem nagyon szigorú ítélet volt –,
így nem játszhat a losonci derbin” – foglalta
össze a találkozót Karol Kisel, a rimaszombati-

ak edzője. Ezzel a győzelemmel a rimaszombati
csapat a táblázat harmadik helyét foglalja el a
vágsellyeiek és a pozsonyi Inter mögött.
Nagymihály–Rimaszombat 0:1 (0:1)
Góllövő: Piszár (8., 11-esből).
Sárga lap: Krakovský ill. B. Mráz.
Játékvezető: Kráľovič, 1126 néző
RIMASZOMBAT: Kuciak-Janečka, Rubint, Geri,
Mráz-Sihelský (90. Vargic), Filo, Piszár, LazúrZsivanovics (87.čižmár), Gibala (83. Líška)
A rimaszombati csapat a 8. fordulóban Losoncra látogat, a nógrádi-gömöri rangadó szombaton 15.30-kor kezdődik.
B. T.

Harmadik lett Prágában az ŠK Tempus

A

z ŠK Tempus Rimaszombat focicsapata is
részt vett a negyedik alkalommal megrendezett prágai nemzetközi labdarúgó tornán,
amelyen a hazai csapatok mellett Angliából
(Everton), Németországból (Berlin válogatottja), Ausztriából (Austria Wien) és Szlovákiából
is érkeztek együttesek. Az idén a megmérettetésen húsz csapat vett részt, s a torna jó alkalom
volt arra is, hogy felfigyeljenek a tehetséges
fiatalokra. A csapatok az első szakaszban négy
csoportban játszottak, s a legjobb 12 csapat
jutott tovább a második fordulóba. A rimaszombatiak a B csoportba nyertek besorolást, s az
alábbi eredményeket érték el:
ŠK Tempus–FK Baník Most 0:0, ŠK Tempus–
SK Slávia Praha 1:0 g. Gilian, ŠK Tempus–AFK
Slavoj Podolí 3:1 g. Galo 2, ŠK Tempus–Berlin
válogatottja 0:1.
A következő körben szintén négyes csoportokban küzdöttek a csapatok, s az ŠK Tempus
három döntetlent érve el jutott a legjobb nyolc
csapat közé.
ŠK Tempus–Sparta Praha 0:0, ŠK Tempus–FK

Reisz
András
jelenti

Příbram 0:0, ŠK Tempus–FC Slovan Liberec 0:0.
A legjobb nyolc között már egyenes kieséses rendszerben zajlottak a küzdelmek, s
a rimaszombatiak gólnélküli mérkőzésen
tizenegyespárbajban győzték le a nyitraiakat,
s bejutottak a legjobb négy közé. A mérkőzés
hőse az ŠK Tempus kapusa, Máté Tamás volt.
Az elődöntőben az ellenfél az FK Příbram
csapata volt, amelytől szoros mérkőzésen
2:0 arányú vereséget szenvedett a csapat. A
harmadik helyért a nagy múltú Austria Wien
csapata következett, s Patrik Gilian és Jakub

A szokatlanul meleg, nyárias időnek hétfőn egy
hidegfront vet véget, amely elszórt viharokkal,
esőkkel és átmeneti szélerősödéssel vonul át
felettünk keddre virradóra. Előtte még hétfőn
meleg lesz, majd keddtől egészen a hét végéig
az átlagosnak megfelelő hőmérsékletű (23,24

Hromada góljaival 2:0-ra győztünk. A tornát a
rimaszombatiakat is legyőző FK Příbram nyerte, amely a döntőben a prágai Spartát győzte le.
Az ŠK Tempus csapatának játéka nemcsak a közönség tetszését nyerte el, hanem több egyéni
díjat is hazahoztak. A torna legjobb kapusának
Máté Tamást, a csapat legjobb játékosának
Tomáš Galot választották. A díjakat olyan jeles
egyéniségek adták át, mint Karol Dobiáš, Václav
Čičátka, Ján Kodr és Ivo Knoflíček.
A 99-es évfolyam Pozsonyban indult rangos
nemzetközi tornán, amelyet a Vengloš Futballakadémia szervezett szlovák, cseh, osztrák
és magyar csapatok részvételével. A csapat
az elődöntőben kikapott a nyitraiaktól, de a
bronzmérkőzésen legyőzte a brünnieket, s a
harmadik helyen végzett. A tornát az Austria
Wien csapata nyerte.
ŠK Tempus–VFA Bratislava 1:1 g. Poljak, ŠK
Tempus–FC Brno 0:1, ŠK Tempus–Csepel Budapest 5:0 g. Poljak, Morong 2, Rapčan, Filipiak.
Elődöntő: ŠK Tempus–FC Nitra 0:1, A 3. helyért:
ŠK Tempus–FC Brno 1:0 g. Poljak.

fok körüli) szeptemberi időre van kilátás hűvös
hajnalokkal. Bőven lesz napsütés, de azért
időnként erősebben megnövekszik a felhőzet
és akkor futó záporok is kialakulhatnak, de számottevő mennyiségű csapadék nem várható.
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