1956 hőseire emlékeztek

A Szövetség a Közös Célokért, a Rimaszombat és Vidéke Polgári Társulás, a Rimaszombati
Református Egyházközség és a Via Nova Ifjúsági Csoport Gömör szervezésében az 1956-os
magyarországi forradalom 60. évfordulójára emlékeztek Rimaszombatban.
A megemlékezés főhajtással és koszorúzással vette kezdetét a temetőben az 1956-os emlékkőnél
(a Fábry család sírboltjánál). Ezt követően a református templomban istentiszteletre került sor,
amelyen Fábry Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere, a mártír ifj. Fábry Zoltán unokája emlékezett a hatvan évvel ezelőtti eseményekre. A református egyház gyülekezeti termében bemutatták
a Gömörország őszi számát is.

Fergeteges nótaestet
rendeztek Balogfalán
Az elmúlt időszak egyik legnagyobb szabású rendezvényét Balogfalán tartották, ahol
a Botos család szervezésében második alkalommal rendezték meg a Balogfalai nótaestet, amelynek sztárvendége Rigó Mónika és
Lőrincz Roland voltak.
A nótaénekeseket Botos Béla Bumbi és zenekara biztosította, amelyben a Botos család három
generációja is helyet kapott (a nagybőgőn Botos
Béla, míg brácsán id. Botos Béla játszott). Több
rimaszombati nótaénekes is bemutatkozott, így
a közönség Tamás László és Kukolík Rózsa nótázását is élvezhette.
Micsuda András felvétele

November elején ismét halottainkra
emlékezünk.

Az idén ősszel sem kerül el bennünket az
óraátállítás, amelyre október 30-án, vasárnap kerül sor, amikor hajnali három óráról
két órára kell átállítani az órákat.

Az elmúlt napok
margójára
A fűtési idény kezdete mintha arra ösztönözte volna a
Szlovák Alkotmánybíróságot, hogy végre döntést hozzon 47 ellenzéki képviselő
beadványáról, akik éltek a
gyanúperrel, hogy a 2014ben a hőgazdálkodásról
szóló törvény egyes passzusai ellentétben vannak az alkotmánnyal.
A vitatott törvényt annak idején elsősorban a
Smer-SD képviselői támogatták, amely megköti a lakás- és a nem lakhatásra szolgáló épületek
tulajdonosainak a kezét, s nem engedi azoknak
a takarékosabb hőgazdálkodást, s olyan fűtési
módszerek bevezetését, amelyek a jelenleginél
ésszerűbb megoldást kínálnának. A törvény
ugyanis korlátozza a tulajdonosok jogkörét, s
kényszeríti őket arra a központi hőgazdálkodásra, s arra, hogy multicégek által biztosítsák be
a hőellátást. Voltak sajtótermékek, akik egyenesen azt állították, hogy a javaslat megtárgyalása
előtt lefizették a képviselőket.
Sajnos, az alkotmánybíróság döntése után is
korlátozott maradt a hőellátás, ugyanis amen�nyiben önállósítani akarják magukat a lakástulajdonosok, továbbra is ki kell kérni az eddigi
hőellátó véleményét, amely áthághatatlan akadályt jelenthet, amennyiben mégis úgy döntene
a tulajdonos, hogy saját kazánházzal szeretné
megoldani a fűtést.
S hogy miért hoztam szóba éppen most a témát? Egyetlen okom volt rá. Ugyanis ez az értelmetlen törvény, amely immunitást biztosít a
jelenleg egyeduralkodó multicégek részére, sajnos városunkat is érinti. Rimaszombat polgármestere döntése értelmében két óvoda fűtését
95 százalékban már saját kazánház biztosítja, s
csak 5 százalék maradt az osztrák STEFE Kft.
kezében. S hogy jól döntött, arról az előzetes
eredmények is tanúskodnak, amelyek szerint
mintegy 45-50 százalékos megtakarítás várható. A város vezetése a későbbiekben tervezi a
kultúrház és a fedett uszoda lekapcsolását is a
központi fűtési rendszerről. S teszi ezt annak
ellenére, hogy a parlament kitartóan a külföldi
oligarchákat támogatja.
Örömteli, hogy a panelházak többsége új, esztétikus arculatot kapott, s ezzel együtt a hőszigetelésük is megújult, de kíváncsian várom,
hogy amikor a fűtési idény végén megkapják a
számlát, az mennyivel mutat majd kevesebbet,
mint az elmúlt években. Ne adj’ isten, men�nyivel mutat esetleg többet, ha a hőszigetelésre
felvett hitel esedékes részleteit is hozzácsapják
majd. Várjuk lakótársaink véleményét és tapasztalatait, s azt a Gömöri Hírlap hasábjain is
megosztjuk majd.
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Beszámoló a kórházról

Október 18-án tartotta soros
ülését a rimaszombati Városi
Képviselő-testület, amely sokak
meglepetésére alig három óra
hosszat tartott, s különösebb viták nélkül ért véget.
Az ülés elején Ivan Mokrý, a rimaszombati kórház igazgatója kapott
szót, aki a kórház elmúlt egy esztendejéről számolt be (részletesen
következő számunkban olvashatnak az elmúlt egy év eredményeiről), de a legfontosabb hír a kórházzal kapcsolatban az volt, hogy
a megyeelnök is aláírta végre a
megyei képviselők határozatát, így
végre pont kerülhet a B pavilon viszontagságainak a végére, s négy
éven belül átadhatják azt a nyilvánosságnak.
Döntöttek a pirotechnikai eszközök használatáról is, amelyeket
kizárólag december 31-én 18.00
órától január elsején 04.00 óráig lehet használni. Kecskeméty

Angéla, a Városi Hivatal szociális osztályának vezetője éves beszámolójában kitért arra is, hogy
egyre több nyugdíjas érdeklődik
a nyugdíjasotthoni-ellátás iránt, a
tavalyi évhez képest már eddig 32
kérvénnyel többet regisztráltak.
Šimko József polgármester szerint stresszeli a város nyugdíjasait,
hogy idős korukra el kell hagyniuk
a várost. A legideálisabb megoldásnak az egyre romosabb állapotban található, egykori Iskola utcai
kollégium átalakítása lenne, de
erre a városnak nincs pénze.

A Példakép Alapítvány civil
kezdeményezés, amely azzal
a céllal jött létre, hogy megismertesse és elismertesse
a nyilvánossággal a sikeres
fiatal magyar vállalkozókat.
A felvidéki példaképek között a rimaszombati Halász
Attilát (AALLIN Kft.,) is
megtaláljuk.
A Példakép Alapítvány a budapesti Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkárságával együttműködésben, a „2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve” program részeként határon túli évet hirdetett, ezért
az alapítvány június elsejétől határon túli fiatal vállalkozók jelentkezését várta a Példakép Pályázatra. Olyan 40 év alatti, határon túli, fiatal
vállalkozók jelentkezését várták, akik vállalkozásukkal, életútjukkal,
sikertörténetükkel pozitív példát mutatnak a társadalomnak és a fiatal
generációnak. A zsűri döntött: megvannak 2016 határon túli Példaképei.
A mezőny idén is nagyon színes, a szervezők büszkék rá, hogy ilyen sok
magyar fiatal vezet sikeres vállalkozást a határokon túl. A határon túli Példaképeket Kárpát-medence-szerte megismerhetik, betekintést nyerhetnek
példaértékű munkájukba, vállalkozásuk működésébe és mindennapi kihívásaikba, melyekből mások is inspirációt meríthetnek. A szakmai zsűri év
végén dönti el, hogy közülük ki kapja az Év Példaképe címet és a vele járó
5 millió forintot. Ezen kívül számos különdíj is gazdára talál.
43. évfolyamát zárta
minap az Ekotopfilm–
Envirofilm
környezetvédelmi
filmfesztivál,
amelybe első alkalommal
Rimaszombat is bekapcsolódott. Október 12-én
délelőtt az iskolások, este
pedig a felnőttek számára
mutattak be a környezetvédelmet érintő filmeket.

A vita során a polgármester beszámolt az őszi felújítási munkákról,
de a Kishonti kétsávos úton tervezett újabb körforgalom építése körüli kálvária is szóba került, amely
a szokásos szlovákiai bürokrácia
miatt még mindig várat magára, s
az időjáráson múlik, hogy az idén
lesz-e belőle valami.
av, fotó: gecse

Gecse Attila felvétele

Megjegyzem
Szellemi mélyrepülés
Sokszor és sokan írtak már az
írástudók felelősségéről illetve
felelőtlenségéről. Talán pár sort
megér az írástudók gyávasága is. A napokban jelent meg
ugyanis a magát a város élő lelkiismeretének nevező Kaki Zoárd emlékirata, amely a város
tisztességes polgárait tapossa
sárba, majd miután az egyébként Krúdyra hajazó szennyiratát befejezte, utolsó mondatában
bejelenti: elvégezte gaztettét, s
eltűnik a városból.
„Ha szart akarsz keverni Gömörben, elég ezt az embert felhívnod”
– mondta nem is oly rég egyik kedves kollégája, aki azt sem feledte
el megjegyezni, hogy hála Krúdynak, K. Z. eme műve az előzőekhez képest legalább olvasható, bár
még hozzátette, nála is kiütötte a
biztosítékot. K. Z. ugyanis évtizedeket töltött el ebben a városban, s
nem akadt olyan, aki példaképként
tekintett volna rá, az önmagát a
város élő lelkiismeretének nevező
zugfirkászra, akinek a cikkei után
szinte mindig özönlöttek a helyre-

igazítási kérelmek.
Regénynek nevezett, bár pamfletnek sem nevezhető undoráradatában szinte senki sem marad
szárazon, de mivel sem reklámot
nem szeretnék neki csinálni, sem
a kötetben szereplő rimaszombati
polgárokat ismételten mocskolni, csak pár példát emelnék ki a
kötetből, amely rámutat a szerző
gerinctelenségére és gyávaságára. A kötetben a Gömöri Hírlapot és testvérlapját, a Gemerské
zvestit nemes egyszerűséggel
Kakinews-nak illetve Hovnonoviny-nak nevezi, s bátran feledi,
hogy amíg a két lap tiszteletdíjat
is tudott fizetni, ő is a lelkes alkotógárdájába tartozott. Amikor
a pénzforrás elapadt, az illető úr
„kakinews”-os szerzői vénája is
kiapadt. Ahogy a TV LocAll-t
sem kíméli, amelyet a könyvében
Területi Trágya TV-nek becézget,
s mint kiderül, az illető adás szerkesztőjének egyetlen kérdésből
áll a képzelőereje. De rajtuk kívül
főszerepet kap a regényförmedvényben egy plébános is, aki in-

kább bádogosnak mehetett volna,
Luigi, a tánctanár-vámpír, Icuka,
aki turisztikai látványosság lett,
de az álművész rovarirtó, ahogy e
sorok szerzője is.
Az, hogy egy szerző elveszíti a
józan ítélőképességét, sokszor előfordult már a történelem során. De
ennek ellensúlyozására tartják a
kiadói lektorokat. A jelen esetben
az igazi döbbenet az, hogy a legnagyobb magyar drámaírónk nevét méltatlanul viselő kiadó egyszemélyes lektora-vezetője, akit
eddig jó nevű, józan irodalomkritikusnak hittünk, nevét adta Kaki
Zoárd szellemi mélyrepüléséhez.
Aki miután elvégezte a dolgát,
szennyirata utolsó mondatában
bátran kijelenti: „Még aznap eltűnt
a városból. Soha, senki nem látta
többé.”
Mindenesetre a kötetből küldünk
egyet a helyi elmegyógyintézet
vezetőjének. Hátha a gondjaiba
veszi, ha mégis vissza merne térni.
Juhász Dósa János

November 19.:
Kilencedszer
rendez Katalin bált
a Via Nova ICS

A Via Nova ICS november 19-én
immár 9. alkalommal szervezi meg
hagyományos ICS Katalin Bálját.
A bál idei sztárvendége Nagy Feró
lesz, az esztrádteremben a bál állandó zenekara az Unicum, míg a
gömbteremben a Saxon zenekar
lesz. A jegyek – amelyek 17 euróba
kerülnek, és tartalmazzák a vacsorát
és az előitalt is –, idén is kizárólag
a Tompa Mihály Könyvesboltban
kaphatók a készlet erejéig.

Gömöri Hírlap

Optimistán a jövőről
A TANDEM NO, a Magyariskola.sk és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala által elindított
Beszéljünk iskoláink jövőjéről
című workshop sorozat következő állomása október 21-én,
Rimaszombatban volt. A rendezvényt a két évvel korábban
megvalósult szlovák fórumok
inspirálták.
A délelőtt folyamán a Tompa Mihály Alapiskola végzőseinek, míg
késő délutáni periódusban a felnőttek számára tartottak műhelybeszélgetést a Tompa Mihály Református Gimnáziumban. Utóbbi
program szervezésében és terjesztésében a Rimaszombati Kávéház
tagjai is tevékeny részt vállaltak,
nagyban elősegítve, hogy szakmabeliek és laikusok is egyaránt
részt vegyenek az eszmecserében.

A mintegy harminc megjelent
résztvevő javarészt Rimaszombatból érkezett, de akadtak páran a
környékbeli falvakból is. Főként
tanárok és óvodás korú gyermekek
szülei vettek részt a beszélgetésben,
amelynek témája a jövő iskolája,
oktatási rendszere, valamint a tanárok, a diákok és a szülők szerepe.

A három órán át tartó workshop
alatt az általános felvetésekre alapozva különböző témákat fejtettek
ki résztvevők, amelyek alapján végül konkrét elképzelések kerültek
bemutatásra. Olyan kérdésekre kerestük a válaszokat, mint: milyen
legyen egy modern tanterem és egy
tanítási óra; adhat-e pozitívumokat
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a szóbeli értékelés a jegyekkel
szemben; milyen mértékű beleszólása lesz a diáknak és a tanárnak
a tantervbe? Az eszmecsere építő
jellegű kritikák megfogalmazásával és optimista ötletek prezentálásával telt, amely magával hozta
a pozitív hangulatot. Sokan reményüket fejezték ki, hogy a rendezvénysorozat során összegyűjtött
vélemények alapján kialakul egy
olyan tervezet, amely a rövid és
hosszútávon is megoldást jelent a
szlovákiai magyar iskolák és oktatásügy problémáira.
Urbán Péter és TANDEM-es társai,
valamint Tóth Tibor (Magyariskola.sk) november 3-án Komáromban tartják a sorozat következő
műhelybeszélgetését.
Hangácsi István,
a Rimaszombati Kávéház szervezője és a
Tompa Mihály Klub elnöke, fotó: gecse

Egy kép – egy esemény
Közel hét hétre bezárta kapuit a
rimaszombati Kaufland, amelyet
felújítanak és kibővítenek. Hetek
óta csökkent a bolt kínálata,
naponként tűntek el a regálok,
fogytak el az egyes termékek, s
tegnap este tíz órakor lakat került
a hipermarket ajtajára. Ha
minden a cég tervei szerint alakul,
akkor november 24-től a Kaufland
kibővítve, kényelmesebb vásárlási
lehetőségekkel várja a vevőit.

Új stúdiót avatott a LocAll Televízió az egykori Megyeháza épületében. A több
tízezer eurós beruházás nemcsak a televízió működési feltételeit hivatott javítani,
hanem egyúttal szeretne mindazoknak lehetőséget adni, akik szeretnék nyilvánosan
is megmutatni magukat, s várják mindazok jelentkezését is, akik olyan érdekes
témákkal szolgálnak, amely érdemes a nagyközönség figyelmére.

Második alkalommal szervezték meg a Népi ízek ünnepét
a gömörpéterfalai Baranta-völgyben. Az Ősök tere
alatti területet benépesítették a
csoportok határon innen és túlról. Összesen 39 főzőcsapat és
10 sütőcsapat indult, a zsűri 42
díjat osztott ki. A díszvendég
Csángóföld volt. Az esemény
szervezője a Medvesalja
Turizmus volt, társszervezőként
kapcsolódott be a délvidéki
Aracs Turizmus.

Az ipolynyéki kultúrház nótaszótól
volt hangos október 9-én. A magyarnóta-énekesek Őszirózsa elnevezésű
országos versenyének döntőjében
16 felvidéki magyar amatőr énekes
mérettetett meg. A felvidékiek mellett
Magyarországról és Erdélyből is érkeztek résztvevők a minősítő versenyre.
A rimaszombati színeket képviselő Kukolíkné Szendrei Rózsa (jobb szélen)
ezüstsávos minősítést szerzett.

Rimaszombatban, a Gömör Fejlesztéséért Ügynökség szervezésében szervezték
meg a PlaNET SOEN-ENTERprise konferenciát, amely a fiatalokat próbálja
segíteni vállalkozásuk elindításában. Az egy évig tartó pályázat során képzésben
és motivációs programokban részesülnek a fiatalok, majd helyi vállalkozók saját
cégükben mentorálják a legjobbakat. Az életképes ötletek jelképes összegben részesülnek a vállalkozás beindításához. A program a Rimaszombati és a Nagyrőcei
járásban valósul meg.

Felső-Gömör legnagyobb munkáltatója, az SCA Hygiene Products Slovakia
kft. gömörhorkai leányvállalata az
önzetlenül aktív, a gömöri régiót
élhetőbbé és szebbé tevő személyeket
és szervezeteket díjazta. Az egyének
között a rozsnyói Beke Beáta győzött,
aki a rimaszombati Városi Hivatal
egykori munkatársát, Horváth Csabát
előzte meg.

Összeállította: jdj, fotó: Kovács Roland, gecse és archív
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Képekben az októberi rendezvények

Több kiállítás, vállalkozói konferencia, énekelt versek fesztiválja, táncverseny – csak néhányat emeltünk ki az októberi rendezvények közül, amelyekről árulkodjanak a képek és a képalák.

Micsuda András (a kép jobb szélén) füleki, de gömöri gyökerekkel rendelkező fiatal fotóművész első önálló kiállítása nyílt meg a Turisztikai Információs Központ szervezésében a Városháza Galériájában Szülőföldem
címmel. A rimaszombati kiállítást (a kiállítás fölött Rigó László alpolgármester vállalt védnökséget) Varga Henrietta, a Műszaki és Élelmiszeripari Szakközépiskola tanárnője nyitotta meg, a megnyitó hangulatát
a tehetséges ragyolci hegedűművész, Botos Renátó emelte játékával.
A tárlat december másodikáig tekinthető meg.

Kilencedik alkalommal rendezték meg Füleken az Énekelt Versek Fesztiválját, de Fülek mellett Losoncon és Fülekkovácsiban is találkozhattak a
megzenésített versek szerelmesei. Ismert és kevésbé ismert, újonc zenekarok
is közönség elé léptek (előttük a Városi Művelődési Központ színházterem
előtti galériájában az érsekújvári Stancz Aliz gyöngyékszer- és Juhász Zsuzsa selyemkészítő mutatkozott be szebbnél szebb alkotásaival), így a helyi
gimnázium idén indult Broslevél bandája, a szepsi Zekeres és Mona Lisa
Mosolya, a rozsnyói Endorfin, a kassai A.F.F., a losonci Kelemenék és egyedüli szólistaként a szesztai Molnár István szólista.
Az idei díszvendég a Motiva együttes volt.

Kezdj okosan! címmel tartott konferenciát vállalkozók részére a Via Nova
az Aranybika Szállóban.

A SAAIC – Erasmus+ keretén belül hirdette meg az Erasmus+az Önök szemén keresztül című versenyt, amelyre beneveztek a Magán Szakközépiskola diákjai, Matej Kováč, Vajner Roland, Diana Kalašová és Tózsa Róbert
is. A versenyzők feladata egy rövid, max. 3 perces videó elkészítése volt.
A Hotelakadémia diákjai az országos versenyen a második helyezést érték el.

Az idén is kiállítás nyílt a Városi Művelődési Központ Ganevia Galériájában
a Letavy nyári tábor legjobb alkotásaiból.

Több mint 100 pár nevezett be a nemzetközi táncversenyre, amelyről nem hiányozhattak a régió versenyzői sem. A latin-amerikai táncok kategóriájában
a helyi Impulz Táncklub színeit képviselő Baka Tamás-Farkas Orsolya pár
(a bal szélén) az első helyen végzett.
Összeállította: jdj, fotó: gecse és archív
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Olaszországban jártak
szakmai gyakorlaton

Gál Laura sikere
a Nemzeti VERSenyben
A Nemzeti Színház és a Magyar
Versmondók Egyesülete a Kárpát-medencét felölelő, felmenő
rendszerű, rendhagyó versmondó versenyt hirdetett valamen�nyi korosztály nem hivatásos, de
tehetséges versmondói részére.
A verseny háromfordulós és Gál
Laura személyében gömöri versenyzőnek is szoríthatunk.

Lassan már hagyománnyá válik, hogy a rimaszombati Magán
Szakközépiskola (Hotelakadémia) diákjai szakmai gyakorlatuk egy részét külföldön töltik.
Az idén a projektvezetők döntése
Olaszországra esett – számolt be
a háromhetes szakmai gyakorlatról Danko Tímea tanárnő.
Nem messze a francia határtól, Piemont régióban, Olaszország északnyugati csücskében, mégpedig Asti
városában vertek tanyát az iskola
diákjai, amely remek lehetőséget
kínált nemcsak az olasz és a francia konyha, de mivel a környék a
borvidékéről is híres, a jóféle olasz
borok megismerésére is. A helyi
ételek és borok összekötését a helyiek nemes egyszerűséggel enogasztronómiának nevezik, ahogy
mindezzel rákerültek a világ gasztronómiai térképére is.
A rimaszombati diákok a három hét
alatt a helyi magán hotelakadémia
vendégei voltak, mégpedig Asti és
Agliano Terme városokban, ahol
az olasz nyelv elsajátítása mellett
a helyi ételek elkészítésébe is belekóstolhattak a helyi étterem főszakácsa, Gino segítségével. Nemcsak
az alapok elkészítését ismerhették
meg a diákok, hanem az egyes helyi különlegességek fortélyaiba is
beavatta őket a mester, így pár hét
alatt az olasz és a regionális konyha
hagyományos ételei is az asztalra
kerültek a főszakács segítségével,

ahogy a közösen elkészült ételeket
a helyi étterem pincéreivel együtt
szolgálhatták fel a vendégeknek.
A rimaszombati diákok főleg az
egyes mártások, a rizottó, a töltött
zöldség, a ravioli, a minestrone, lasagne és különböző desszertek elkészítését sajátították el, de barista
tanfolyamon is részt vehettek, így
megtanulhatták, hogy is készül a
valódi olasz kávé, ristretto, capuccino és az egyik helyi különlegesség, a bicerin.
A szakácskodás és a nyelv elsajátítása mellett a diákok természetesen megismerkedtek a táj szépségeivel is, így jártak Milánóban és
Torinóban, ahogy Portofínóban is,
több bor- és sajtkóstolón is részt
vettek, s egy helyi fesztiválon is,
amelyen Olaszország különböző
régiói mutatkoztak be. Természetesen naponta elkészült a fine dining, azaz a háromfogásos ebéd
is, ahogy a klasszikus olasz ételek
(a tengeri herkentyűk, tészták,
pizza, gnocchi, grissini) is nagy
élményt jelentettek a más jellegű
ételekhez szokott rimaszombati diákok számára.
A diákok a szakmai gyakorlat végén elismerő oklevelet vehettek át,
ugyanis a fogadóiskola is tagja az
ECVET CoP-nak, amelynek segítségével minden diák független
értékelésen esett át, ahogy emellett az Európai Unió által elismert
Europass Mobility bizonyítványt is
megkapták.

A Lázár házaspár és Szamos
Zsuzsa is a díjazottak között
A Csemadok Országos Elnöksége
október 14-én, Szencen tartott ülésén a beérkezett javaslatok alapján odaítélte a Csemadok Életmű
Díjakat és a Közművelődési Díjait. Régiónkból Életműdíjat kapott
a losonci Böszörményi István és
az ajnácskői Lázár házaspár, míg
Közművelődési Díjjal köszönték
meg a szintén ajnácskői Szamos
Zsuzsa munkáját.
A díjak átadására 2017. január 22-én,
Galántán, a magyar kultúra napján
kerül sor.
jdj, fotó: archív

A jelentkezőknek az első fordulóban vágatlan videót kellett beküldeniük saját, rögzített versmondásukról. Több mint kétszázan
töltöttek fel videót a videómegosztóra. Innen majd száz versenyző
jutott tovább, akiknek versvideóklipet kellett készíteniük. A második fordulóból 25 versmondót
juttattak a döntőbe. Három versenyzőnek még közönségszavazás
útján van esélye a döntőbe jutásra.
Gál Laura, a rimaszombati Tompa
Mihály Református Gimnázium
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diákja azonban már most sikeresen
vette az akadályokat, videója és
videóklipje elnyerte a zsűri tetszését. A november 13-án a Nemzeti
Színházban zajló döntőből 10-15
versenyző az ünnepi gálán is bemutatkozik. Nyilván nem véletlen
a dátum, hiszen ekkor ünnepeljük a
magyar nyelv napját.
Gál Laura nem először bizonyítja
rátermettségét. Számos győzelme
van már, a Tompa Mihály Országos Versenyben többször volt már
döntős, de Magyarországon is
sikeres. A Nemzeti VERSenybe
előbb Gál Sándor Novemberi játék
című versét, majd Tompa Mihály
A boldog sziget című költeményét
dolgozta fel, s mint elárulta, hogy
ennek videóklipje családi vállalkozásként valósult meg, amelybe
besegítettek a szülei is. „Szerettem
volna, ha mindenki látja, hogy van
egy boldog sziget. Számomra ez
a családom, az otthonom, ahol jól
érzem magam. Boldogságot jelentenek különleges, varázslatos történések is, amelyeket ritkán él át az
ember. Ezt próbáltuk megjeleníteni
a kisfilmben, de a végén jelezzük,
hogy mindez csak álom, s visszacseppenünk a valóságba” – fejtette
ki Laura.
he/fotó: Gál Sándor
(www.felvidek.ma)

Gregor Krisztián az első
helyen végzett a diákolimpián
Dunaszerdahelyen
rendezték
meg október 10-én a dél-szlovákiai alapiskolások III. Diákolimpiájának döntőjét, amelyen
a Tompa Mihály Alapiskolát
kilenc diák képviselte, közülük
Gregor Krisztián krikettlabda-dobásban az első helyen végzett.
A lányok és a fiúk atlétikai négytusában (60 és 300 m-es síkfutás,
távolugrás, krikettlabda-dobás),
továbbá asztaliteniszben és sakkban versenyeztek az ókori olimpiák mintájára. A Tompa Mihály
Alapiskolát kilenc diák képviselte, közülük három atléta nyújtott
kiemelkedő teljesítményt, Múčik
Mirtill, Gregor Krisztián és Házik
Tímea, akik közül Gregor Krisztián az első helyet szerezte meg
krikettlabda-dobásban, így aranyéremmel a nyakában állhatott a dobogó csúcsára.
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Beretke díszpolgára lett Benedek László

Benedek
László
fotóművész,
barlangkutató, a Gömöri Fotóklub
alapító tagja,
vezetője
és
mozgatórugója. 2009-ben több napot töltött
Beretkén, azóta élete és tevékenysége összeforrott a falu életével.
Giczei Anna polgármesternőtől
október 15-én átvette a Beretke
díszpolgára díszoklevelet.
„2009-ben cserkészek táboroztak
községünk határában. Ekkor ismerkedtem meg a Benedek családdal. Még abban az évben Benedek
László elhívta ide Nógrád-megyei
fotós barátait, akik a Murány-áttörés tanösvényről készítettek fotókat.
A község a kúriában megvendé-

gelte a csapatot, és ekkor Benedek
László felkérte a fotósokat, hogy
ajándékozzanak egy-egy fotót a
községnek, amelyet helyben készítettek. Így nyílt meg a Gömöri Fotóklub első állandó galériája. Még
abban az évben pályázat útján szerzett forrásból sikerült kiépítenünk
tanösvényünket. Az építés körüli
munkák egy részét Benedek László
vállalta, ő készítette az információs
tábláinkat. Majd László segítségével
sikerült a barlangászok határon átnyúló együttműködési pályázatából
a barlangunktól levezető lépcső kiépítését, további információs táblák,
korlátok és lócák elhelyezését megvalósítanunk. Sok látogatót „csalogatott” már hozzánk. E nyáron az
ő ötletének köszönhetően iskolákat
fogadtunk községünkben. Remélem,
a továbbiakban is számíthatunk a
segítőkészségére” – mondta Giczei
Anna a díszpolgárrá avatáson.

Tizenharmadszor is megrendezték
a Váraljai Fesztivált
Nem babonás a Csemadok Ajnácskői Alapszervezete, amelyik
tizenharmadik alkalommal is
megszervezte a Váraljai Fesztivált. A két nap során ugyancsak
gazdag program várta mindazokat, akik eljöttek, s évek óta már
nemcsak a községből, hanem a tágabb régióból is.

A helyi altemplomban indult az idei
fesztivál, ahol Beszélő szülőföldem
címmel öt helyi fotós állította ki a
községet megörökítő képeit. Rabec László, Hrabec Gergely, ifj. és
id. Ádám Sándor, valamint Mikó
Alexandra képei akár a szülőfalu
iránti hódolatként is értelmezhetőek, amelyek az örökkévalóságnak
dobják oda a megismételhetetlen
pillanatokat. A megnyitón a Felszállott a páva című vetélkedőn feltűnt
bátonyterenyei Haraszti ikrek emelték a hangulatot. A résztvevők innen
a kopjafához vonultak, ahol az ok-

tóberi vértanúkra emlékeztek helyi
iskolások és Mikó Alexandra segítségével. Az első nap Vadkert Imre,
Zsapka Attila és Sipos Dávid Száll
sólyom szárnyán című akusztikus
koncertjével ért véget. „Zsebkendőt kellett volna osztogatni, annyira
meghatódtunk” – mondta a koncert
végén az egyik néző, s a három vendég a közönség folyamatos ovációja
miatt alig tudta otthagyni a színpadot.
Másnap a Felföldi Baranta Szövetség bemutatójával indult a fesztivál,
de nem hiányozhattak a füleki Motolla Kézműveskör tagjai és Ladóczki Vilmos bőrdíszműves sem, akik a
gyerekek körében arattak osztatlan
sikert. A délutáni gálaműsorban a
helyi óvodások és iskolások mellett
a szép számú közönség tapsolhatott
az Imre Mács Katalin által vezetett Gömöri Kisrózsáknak, Jakab
Leventének, Benko Fruzsinának, a
Tajti menyecskéknek, a Détéri As�szonykórusnak, az Almágyi Alapiskola citerazenekarának, Chovan Lillának és Kunya Gyulának, valamint
az egerszalóki Tekergő zenekarnak,
akik a táncházban is húzták rendületlenül.
Mint Szamos Zsuzsa, a rendezvény
egyik szervezője lapunknak elmondta, nagyon elégedettek voltak,
ugyanis a mostanában kétévente jelentkező rendezvény egyre nagyobb
látogatottságnak örvend, s egyre
színesebb programot tudnak összeállítani.
jdj, fotó: Rabec László

Alig akad magyar iskola a Felvidéken, ahol Benedek Lászlómég
ne tartott volna előadást a felvidéki
természetről, városokról, kulturális
értékekről,
természetvédelemről,
barlangkutatásról,
a fotózásról,
a fotózás történetéről. Vetítéssel
egybekötött bemutatóit történelmi,
irodalmi, régészeti hivatkozásokkal színesíti, közben pedig egy-egy
anekdota is elhangzik a tudományos
adatok tolmácsolása mellett. Egyik
alapító tagja A Kultúráért Gömörben és Gömörön Túl Polgári Társulásnak. A 2007 óta működő szervezet felvállalta, hogy a Felvidék 400
magyar iskolájába szervez kulturális
rendezvényeket, előadásokat. A rendezvények mindig az adott település
iskolájában, óvodájában valósulnak
meg. Ahogy ez a nevükben is szerepel, Gömörön túlra is szívesen
elviszik a kultúrát. A Társulás keretében, annak szekciójaként műkö-

dik a Gömöri Fotóklub. A Fotóklub
felkarolja a fotózás iránt érdeklődő
fiatalokat, felkutatja a Gömörből
elszármazott fotósokat, kapcsolatot
tart más fotóklubokkal, segíti egyegy fotóklub megalakulását, csoportos, illetve egyéni kiállításokat szervez a Felvidéken, Magyarországon,
Vajdaságban, Erdélyben, de a Kárpát-medencén kívül is: Berlinben,
Varsóban, Moszkvában, Párizsban.
Nekik köszönhető az állandó (fotó)
galériák létrehozása a Felvidéken,
amelynek egyike Rimaszombatban,
a Három Rózsa Kávéház épületében
található. A Fotóklub életéről, valamint Gömörről (ahol született és ma
is él) szóló ismeretterjesztő és népszerűsítő anyagokat lehetőség szerint minél szélesebb körben terjeszti.
Beke Beáta,
fotó: Beretkei Községi Hivatal

Északi pocok
a Gömör-Kishonti Múzeumban

Egy különleges élőlény, az északi
pocok életébe nyújt betekintést
a Gömör-Kishonti Múzeum legújabb kiállítása. Nem kell azért
megijedni, csak panelek, ismeretterjesztő film és más izgalmas,
Rimaszombatban eddig nem látott segédeszközök segítségével, az
északi pocok Szlovákiában ugyanis csak a Duna mentén fordul elő.
A Pozsonyi Regionális Természetvédő Egyesület szervezésében
megvalósult tárlat november 30-ig
tekinthető meg.
Az északi pocok (Microtus oeconomus) az emlősök osztályának a
rágcsálók rendjébe, ezen belül a
hörcsögfélék családjába tartozó faj.
Észak-Amerika északi észén, Európában elszórtan, valamint Ázsia
északi területein honos. Magyarországon és Szlovákiában jégkori

maradványfaj, és fokozottan védett.
Magyarországon a Dunántúlon, de
a Duna-Tisza közén is előfordul.
Szlovákiában is a Duna mentén találkozhatunk vele. Az állat nagyon
hasonlít a csalitjáró pocokra (Microtus agrestis), biztosan megkülönböztetni csak a fogazat alapján lehet.
Az északi pocok hossza 15,2 – 22,5
centiméter, súlya 25-80 gramm, s az
erősen nedves területeket, mocsarakat, sárréteket és lápokat kedveli.
A kiállítás játékos és virtuális formában mutatja be az állatot, modellek
segítségével tekinthetünk be a rejtőzködő állat mindennapjaiba, de
azt is megleshetjük, hogyan látják
a ragadozó madarak leendő zsákmányukat. A kiállítás bátran ajánlott
alap- és középiskolások részére is
jdj, fotó: gecse
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Felvidék Szépe 2017
már lehet jelentkezni

Felvidéki értékőrzők címmel indít
A Felvidéki Értéktár Bizottság
(alapítói a Csemadok Országos
Elnöksége, a Gazda Polgári Társulás, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet
– mint a Csemadok szakmai háttérintézménye) Felvidéki Értékőrzők címen QR kódos, képeslapos interaktív vetélkedőt szervez.
A vetélkedő lebonyolítója a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet. A jelentkezéseket október 31ig várják.
A vetélkedőbe az alapiskolák felső
tagozatos tanulói és a középiskolák
tanulói hat tagú csapatainak jelentkezését várják, felkészítő pedagógussal.
A vetélkedő célja:
• a felvidéki magyar nemzeti és helyi értékek felfedezése, regisztrálása, dokumentálása, feldolgozása,
rendszerezése diákok bevonásával,
e tudásanyag megismertetése közösségünkkel, s annak megőrzése a
következő generációk számára,
• fontos, hogy a diákok megismerjék és dokumentálják saját településük és régiójuk értékeit, valamint
alapvető ismereteket szerezzenek a
Felvidéki Értéktárban és a Felvidéki
Településmustrában nyilvántartott
nemzeti értékekről,
• értéktárak létrehozása civil szervezetek, önkormányzatok együttműködésével.
A vetélkedő témakörei (a Szlovákiai
Magyar Művelődési Intézet adatbázisai): Emlékhelyek a Felvidéken
adatbázis – Felvidéki Értéktár – Je-

les felvidéki személyiségek – Szlovákiai Magyar Népzenei Adatbázis
– Szlovákiai Magyar Folklór Archívum – Kvízek
Feladattípusok:
QR kódos játékok a Felvidéki településmustra összesítő adatbázisának adataiból, kvíz, Google utcanéző (értékkeresés, értékfeltöltés)
tájjellegű ételek bemutatása
Díjazás:
A feladatok megoldásáért a vetélkedő pénznemét – a felvidéki tallért
– nyerik a csapatok. A fokozatos
feladatmegoldások során és a drukkerek segítségével összegyűlt tallérokat a vetélkedő záró rendezvényén
válthatják be a Felvidéki Értéktár
Virtuális Boltjában – a vetélkedő
felvidéki döntőjén – ahol a valós találkozójukra kerül sor.
A vetélkedőbe való regisztráció
határideje és helye: október 31.,
www.intezet.sk (Google űrlap segítségével)
• A regisztrált csoportok és az egyéni játékosok az előzetes eredményeket heti bontásban megtekinthetik a
honlapon, vagyis követhetik a csapat aktuális helyezését.

A válogatók (november 17: Léva és
Érsekújvár; november 18: Somorja
és Komárom) után a kreatív csapat
összeül és kiválasztja a 12 döntős
lányt, akik számára ekkor kezdődik az új élet. A szerencsés lányok

bi brácsavirtuóz.
A jubileumi rendezvény november
nyolcadikán kezdődik sportrendezvényekkel és az elsősök felavatásával. Másnap nemzetközi futballtornát rendeznek a szlovákiai és
külföldi partneriskolák csapatainak
részvételével, de az iskolában megnézhetik Alexandra Galambová
kiállítását. November 10-én előadásokat hallhatnak a gasztronómiai trendekről (Richard Cisár, Peter
Chalupka), míg Miloš Novák oktatásügyi szakértő a V4 országainak
oktatásügyéről tart előadást. 18.00
órától a Városi Művelődési Központban Jana Bernátová, Ján Babjak, Miroslav Dudík és Igor Bázlik
koncertjére kerül sor.
A jubileumi rendezvény november
11-én, pénteken zárul, amikor a Városi Művelődési Központban 14.30
órától az iskola egykori és jelenlegi
diákjai lépnek fel, s elismerő oklevelek átadására is sor kerül.

részt vesznek a 4. Felvidék Szépe
szépségversenyen, amely Szlovákia
legnívósabb és legnézettebb magyar
nyelvű show-ja.
A verseny győztese és udvarhölgyei
számos további határon túli, nemzetközi versenyen képviselhetik majd
hazánkat. Az elmúlt évek királynői
több rangos megmérettetésen, a
Miss World Hungary-n, a Miss Universe Hungary-n és a Miss Grand
International, Miss Face of Beauty
international világversenyen is részt
vettek. A zsűriben is az előző évekhez hasonlóan számos ismert celeb
és szakmabeli foglal majd helyet.
Felvidéki magyar lányok, kalandra
fel! Jelentkezni a Felvidék Szépe Facebook oldalán lehet.
Portálunk a rendezvény médiapartnere

Október 27.:
Jozef Banáš a Kód 7
című kötetét is bemutatja
Az utóbbi években szinte minden könyvét bemutatta Rimaszombatban Jozef Banáš, aki a
Kód 9 és Kód 1 című bestsellereinek szabad folytatásaként
megírt Kód 7 című kötetét is
bemutatja. A bemutatóra a Városi Művelődési Központban
(E bejárat) kerül sor október
27-én, csütörtökön kerül sor
17.00 órától.

Google űrlap: http://tinyurl.com/
zdele47

November 08-11.
70. éves a Kereskedelmi - és
Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Megalakulásának
70.
évfordulójára
emlékezik a
jelenleg Kereskedelmiés Szolgáltatóipari Szakközépiskola nevet viselő rimaszombati
oktatási intézmény (ismertebb nevén a „kékiskola”), amely négynapos rendezvénnyel készül a jeles
alkalomra, egyúttal várja egykori
és jelenlegi diákjait.
Az iskola – amelynek voltak diákjai Garamszentkereszttől Tornaljáig,
Nagykürtöstől Zólyomig –, nagyon
sok tehetséget diákot nevelt fel, akik
közül többen nemcsak a szakmájukban lettek elismert szakemberek, hanem sikeres művészi pályát
is befutottak. Az iskola diákja volt
Petra Kepeňová énekes, Stanislava
Pázmányová színésznő, Július Nôta
futballkapus vagy Botos Béla Bum-

A Felvidék Szépe kreatív csapata
az alábbi helyszíneken és időpontokban várja azon 17-25 év közötti, modellkarrierre vágyó, hajadon, szlovákiai magyar lányok
jelentkezését, akik elég elszántak,
magabiztosak és csinosak.
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Diákvércsepp-akció az idén is
A Szlovák Vöröskereszt az idén is
megrendezi diákvércsepp akcióját,
amelyre október 17. és november 18.
között szeretettel várja a diákokat a
Rimaszombati járásban is.
Az idén már 22. alkalommal megrendezendő akció során Rimaszombatban,
a helyi kórházban keddenként és péntekenként várják a diákokat 06.30 és 09.30 óra között.

Hirdetés:

Kamatmentes hitel vállalkozóknak és külföldön dolgozó gondozóknak
6 000 euróig. Hívja a 0904/061 419-es telefonszámot.
GH-48/16
Alacsony kamatú kölcsön nyugdíjasoknak és alkalmazottaknak 3 000 euróig. Hívja a 0904/061 419-es telefonszámot.		
GH-48/16

Köszöntő
Simkó Pisti 60-adik
születésnapjára
Rimaszombatban,
2016. október 20-án
E szép ünnep alkalmából szívből gratulál szerető édesanyja,
bátyja családjával és
az egész rokonság.

Eltelt 60 év tele küzdelemmel,
Köszöntünk ma Téged
Nagy-nagy szeretettel.
Fogadd el szívünk szerető szavát,
Mely neked ma
Boldog születésnapot kíván!
Nem kérünk az Istentől
Kincset, gazdagságot,
Csak neked erőt, egészséget
Békességet, boldogságot.

8
Hosszas hányattatás után 180 fokos fordulat állt be a rimaszombati tekesport életében; szeptember harmadikán ünnepélyes
keretek között, s két nagyszabású
verseny keretében átadták a felújított négypályás tekecsarnokot
a Városkertben, amely nemcsak
a profi tekézőket várja, hanem
mindazokat, akik a sport eme válfaját szeretnék szabadidejükben
kipróbálni.
Az utóbbi években a teke (köszönhetően a lerobbant tekecsarnoknak is)
gyors hanyatlásnak indult, s ugyan
ki hinné, hogy egykoron, a második
világháború után a futball után a második legnépszerűbb sportnak számított, hisz minden kocsma mellett
volt tekepálya, ahol sokan két féldeci között kipróbálták tudásukat, s
általában mindig (apró)pénzre ment
a játék. Sokan az istentisztelet után
álltak meg egy körre. Az első igazi
tekepálya az ötvenes években épült
fel a Gömör-Kishonti Közművelődési Intézet udvarán, ezt követte a
konzervgyár épülete mellett megépült kétpályás tekéző, amelyen már
versenyszerűen is kipróbálhatták
magukat a kor legjobbjai, így a Fekete (László és István) és a Vojtek
testvérek (Ondrej és Ján).
A tekesportban városunkban az
igazi áttörést az 1980-ban átadott

hu.rimavskasobota.sk

Mindenkit vár a tekecsarnok!

félautomata, négypályás tekecsarnok jelentette a Városkertben. Az
új tekecsarnok minőségi változást
hozott a rimaszombati tekesport
életében, a férficsapat fokozatosa
felküzdötte magát egészen a II. ligáig, amelynek rendszeres résztvevője
volt öt-hat évig. Az akkori játékosok
közül emeljük ki Milan Kojnokot,
aki nem egyszer szerepelt a Top

nok Jana Turčanová is. A nyolcvanas
években annyira népszerű lett a teke,
hogy városi liga is alakult, amelyben
rendszeresen 8-10 csapat szerepelt.
De ahogy minden sportágnál bekövetkezik, a fellendülést hanyatlás
követte, s ez nem kerülte el a tekét
sem. Mind a meghatározó játékosok, mind a tekecsarnok „meg (ki)
öregedtek”, s a pálya egy idő után

10-ben is Szlovákiában, de az alapjátékosok közé tartozott Ľubomír
Geľo, Miroslav Bitala, Ján Šivara,
majd a későbbiekben Povinszky
Ottó, Tibor Tavarský és Ján Novák
is. Több szlovák országos bajnok is
felnőtt ezekben az években, így A.
Komparová, F. Doležalová és H.
Hartwigová is, ahogy a Podbrezová
színeiben csapatban női Európa baj-

már nem volt alkalmas se I., se II.
ligás mérkőzések lebonyolítására.
A tekecsarnok állapota annyira megromlott, hogy az utolsó 2-3 évben
a rimaszombati tekeklub játékosai
már nemcsak a bajnoki mérkőzéseiket voltak kénytelenek lejátszani
Füleken (amely épp a tavalyi idényben jutott fel az extraligába), hanem
már az edzéseket is ott abszolválták.

Pontot sem szereztek
az MŠK labdarúgói
Új edző, Csányi Csaba vezetésével próbálkoznak a rimaszombati MŠK labdarúgói a II. ligában,
eddig nem sok sikerrel. Az éllovas
VSS elleni hazai döntetlen után
két mérkőzésen is kikaptak, ráadásul még gólt sem szereztek.

Petrán, Morháč–Püspöky (57. Trabalík), Lačarak, Vargic, Janco–Husaník, Kuridze
További eredmények: Bártfa–Igló
5:0 (3:0), Zólyom–Eneszke 3:3
(1:1), Poprád–Lipany 1:0 (0:0), VSS
Kassa–Liptószentmiklós 2:1 (2:1)

A VSS után a másik kassai alakulat,
a Lokomotíva következett idegenben, ahol egészen a 85. percig gól
nélküli döntetlenre állt a mérkőzés,
ekkor azonban egy elkerülhető szabálytalanság miatt tizenegyeshez jutottak a hazaiak, s Karaš értékesítette
a váratlanul jött lehetőséget.
A kassai vereség után a tabella második helyezettje, a bártfai Partizán
látogatott Rimaszombatba, s a vendégek játékosa, Michal Horodník 23
perc alatt lerendezte a mérkőzést. A
hazaiak a későbbiekben már hiába
próbálkoztak, a bártfaiak elvitték a
három pontot, nagyon nehéz helyzetbe hozva ezzel a rimaszombatiakat, akik 29-én Zólyomba utaznak,
majd november 5-én, szombaton
14.00 órától a poprádiakat fogadják.

MŠK Rimavská Sobota–Partizán
Bardejov 0:2 (0:1)
g.: Horodník (2. és 23. )
206 néző, vezette: Jurenka; sárga lap: Szpaszojevics, Janco–Staš,
Ivanko Macej
A rimaszombatiak összeállítása:
Olejník–Vasilko, Szpaszojevics, Petrán, Morháč–Püspöky (46. Kuridze),
Lačarak (81. Gazda), Vargic, Janco
(59. Hattori)–Husaník, Trabalík
További eredmények: Eneszke–
Poprád 2:2 (1:2), Igló–Zólyom 1:0
(0:0), Liptószentmiklós–Lokomotíva Kassa 4:0 (0:0), Lipany–VSS
Kassa 0:2 (0:1)
A táblázat állása:

FK Lokomotíva Košice–MŠK
Rimavská Sobota 1:0 (0:0)
g.: Karaš (85., tizenegyesből)
200 néző, vezette: Šuniar; sárga lap:
Horváth–Janco, Kuridze, Vasilko
A rimaszombatiak összeállítása:
Prošovský–Vasilko, Szpaszojevics,

jdj

A tekesportot a teljes megszűnés fenyegette városunkban. Több esztendős sikertelen egyeztetés után végre
meghallgatásra talált a tekézők kérése a városi képviselő-testületben,
s s így végre sor kerülhetett a teljes
felújításra. Mind a polgármesternek,
mind a felújítást támogató képviselőknek nagy-nagy hálával tartozunk azért, hogy ha a 12. órában is,
de megmenekült a város egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező sportága.
A folytatás nem lesz túl egyszerű,
ugyanis szinte a semmiből kell újrakezdeni a működést, hisz az elmúlt
évek alatt a sportág gyakorlatilag
tetszhalott állapotában létezett csak.
Szeretnénk e cikk segítségével is
megszólítani a közvéleményt, az
egykori tekézőket szerte a környékről, ahogy a bowling híveit, s
mindazokat, akik rokonszenveznek
a tekével, jöjjenek és próbálják ki
Szlovákia egyik legmodernebb tekecsarnokát. Az érdeklődők személyesen a csarnokban, ahogy a 0908/650
891-es telefonszámon is jelentkezhetnek. Tegyünk meg mindent azért,
hogy a teke Rimaszombatban ismét
családi sport legyen, s mint profi
sport is, kerüljön vissza a nyolcvanas évek szintjére, amikor városunk
csapata az I. ligában szerepelt.
Hacsi Ervin, fotó: gecse

Javában zajlanak a bajnoki
küzdelmek a jégkorongozóknál és a női röplabdázóknál
is.
A HKM II. ligás hokistái az
elmúlt négy hét alatt négy
mérkőzést bonyolítottak le,
s amíg az első és a negyedik mérkőzés igen szoros
eredményt hozott, a bajnokság kuriózumának számító budapesti KMH csapata ellen sima, két
számjegyű győzelmet arattak, és remek hajrá után két góllal a tőketerebesieket is sikerült legyőzni. Breznóbányán nagyon szoros küzdelemben a
végén kapott két góllal kaptak ki 6:5 arányban, addig a gölnicbányaiak
ellen 4:4 után fordítottak, s a vendégeknek már csak a szépítés sikerült.
A budapestiek ellen már az első percben kétgólos vezetésre tettek szert a
HKM jégkorongozói, s a vendégek csak az első harmad végén 5:0-ás állásnál
tudtak szépíteni. A vége 11:3 lett Eduard Giblák védencei javára.
A HKM jégkorongozói 29-én Rózsahegyre, míg november 5-én Homonnára
utaznak. November elsején, kedden 17.00 órától a kisszebenieket fogadják.
A rimaszombatiak eredményei:
HK Brezno–HKM Rimavská Sobota 6:5 (1:3, 3:1, 2:1), HKM Rimavská
Sobota–HK 2016 Trebišov 6:4 (0:1, 2:2, 4:1), HKM Rimavská Sobota–
KMH Budapest 11:3 (5:1, 2:1, 4:1), HKM Rimavská Sobota–HC Rebellion Gelnica 6:5 (2:1, 2:3, 2:1)
Három fordulón vannak túl az I. ligás
VK Slovan női röplabdázói is. Id. Alena Kudlíková védencei az első fordulóban idehaza fogadták a nyustyaiakat, s
3: 1 és 3:0 arányú győzelmet arattak.
A második fordulóban a másik újonc
giráltiak otthonába látogattak, ahol
Megelová nélkül is 3:1 és 3:0 arányú
győzelmet arattak. A harmadik fordulóban a jóval nagyobb játékerőt képviselő eperjesiek következtek, akik az első
rimaszombati mérkőzést 3:2 arányban meg is nyerték, a másodikon viszont a
rimaszombatiak visszavágtak, s 3:1 arányban győztek. A VK Slovan jelenleg
az iglóiak mögött a második helyen áll a bajnokságban. Kéthetes szünet után
a batyiak a sztropkóiak otthonába utaznak, aztán november 12-én következhetnek a listavezető iglóiak. 			
Gecse Attila felvételei

