Az elmúlt napok
margójára
A november már hagyományosan a Mindenszentek és
a Halottak napjával kezdődött, amikor mindenki ellátogatott szerettei sírjához
a temetőkbe, hogy egy-egy
gyertyát gyújtson az emlékükre.

Bár már november van, javában szépítkezik a város, az Iskola utca új aszfaltburkolatot kapott,
ahogy befejezték a járdát, s a kerékpárutat. Befejeződött a Daxner tér felújítása is, s dolgoznak a
Városkert megújításán is, ahol azt összekötik az egykori stranddal, ezáltal új pihenőhelyet alakítva ki a városban. De a tamásfalai Körúti utcában is dolgoznak a járda kiépítésén.

Ismét Stubendek Márta a polgármester
Az 1989-es rendszerváltás
óta tizedszer járultak az urnák elé a rimaszécsiek, hogy
polgármestert válasszanak.
A november 5-én megtartott pótválasztásra azért volt
szükség, mert a 2014-ben
megválasztott Vavrek István
idén májusban lemondott a polgármesteri
tisztségről, mivel a roma kormánybiztos helyettese lett. Nagyon szoros küzdelemben a
nagyközséget már több cikluson át irányító
Stubendek Márta győzött, így ő vezetheti
Rimaszécset 2018 novemberéig.
Májusban Vavrek István távozott Rimaszécs
éléről, s az átmeneti időszakban helyettese,
Gaibl Beáta irányította a községet, aki negyedmagával maga is indult a pótválasztáson. Rajta

kívül Váradi István (szintén független), valamint a Kereszténydemokrata Mozgalom jelöltje, Busa Gyula és a községet több cikluson át
vezető Stubendek Márta indult, aki a Magyar
Közösség Pártja színeiben mérettette meg magát. A választásra jogosult 1 414 polgár közül
egy híján ezren járultak az urnákhoz (70, 6 %),
s végül 11 szavazat döntött Stubendek Márta
javára, aki 347 szavazatot gyűjtött be, míg a
második helyen végzett Busa Gyula 336-ig jutott. A községet átmenetileg vezető Gaibl Beáta 286 szavazatot kapott a választópolgároktól.
15 szavazat érvénytelen volt. Fügében, ahol
a szavazásra jogosult 316 választóból 219-en
mentek el választani, a függetlenként indult 26
éves Tibor Sklenarík győzött 133 szavazattal,
megelőzve a Most-Híd jelöltjét, Petr Mátét, aki
65 szavazatot kapott.

Nem volt ez másképp a rimaszombati temetőben sem, ahol több ezren fordultak meg a
hosszú hétvégén, emlékezve halottaikra. De
alig pár hét, s ismét elérkezik az év legszebb
ünnepe, az adventi ünnepkör, benne a szeretet ünnepével, a karácsonnyal, s már a város
is elkezdte az adventi kulturális-társadalmi
rendezvények előkészítésén, a Mikulás fogadásától a karácsonyi vásáron át a hagyományos szilveszteri tűzijátékig bezárólag. Közben szorgalmasan dolgozunk a legfontosabb
jövő évi városi törvény, a 2017-es költségvetés előkészítésén, amelyen több tíz hivatalnok
dolgozik hangyaszorgalommal, míg az a bizottságok, végül a képviselők elé kerül. Amíg
az előző években egyes képviselők romboló
tevékenysége miatt többször lépett a város az
új esztendőbe provizórikus költségvetéssel,
szerencsére a mostani választási időszakban
teljesen más a helyzet. A 2016-os költségvetést már előző év decemberében elfogadta a
képviselő-testület, s reméljük, hogy nem lesz
ez másképp az idén sem. A testület a november
15-én esedékes ülésén (amelyre a város polgárait is szeretettel látjuk) tárgyalja meg a 2017es költségvetést (kilátással a 2018 és 2019-es
évekre is), amelyen már átrágták magukat a
bizottságok, s a városi tanács is, s amely elfogadása után a város további fejlődésének zálogául is szolgálhat egyúttal.

Koncz Zsuzsa Rimaszombatban

Amagyar
könnyűzenei
élet színpadán kiemelkedő helyen számon tartott
énekesnő november 28-án
majd kétórás koncertet
ad a kultúrház színháztermében.
A koncertre jegyek a
Tompa Mihály Könyvesboltban és a rimaszombati Városi Művelődési
Központban kaphatók.

Koncz Zsuzsa pályafutásának meghatározó pillanata
az Ezek a fiatalok című film főszerepe volt, melyben
a korszak fiatal generációjának életérzéseit, vágyait
igyekeztek megfogalmazni a szerzők. Az Illés zenekarral megjelent öt albuma közül a Jelbeszéd című
lemezt politikai okok miatt betiltották, s évekig
cenzúrázták őt is és szerzőtársát is. Ennek hatására
Gyerekjátékok és Kertész leszek címmel két olyan
lemezt jelentett meg, melyen kizárólag megzenésített versek vannak. Minden megjelenő albuma tovább növelte az őt körülvevő szeretetet és tiszteletet.
Jellegzetes hangszínével, előadásmódjával erősítette

az Omega, az Illés, a Metró és a Fonográf zenekart
is. Később önállósult. Dalaiban megjelenő hite,
életfelfogása, a világról alkotott képe, a számokból
sugárzó szenvedély és erő generációkat ragadott magával. Vadonatúj, immár 40. albuma Vadvilág címen
a napokban látott napvilágot. A Liszt Ferenc-díjas,
Kossuth-díjas, Prima Primissima-díjas érdemes művész koncertjei mindig teltházasak. Rimaszombati
kétszer 50 perces műsorán Závodi Gábor billentyűs
hangszereken, Tiba Sándor ütős hangszereken, Maróthy Zoltán gitáron és Lengyelfi Miklós basszusgitáron valamint bőgőn kíséri majd.
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Kilencedik helyen a rimaszombati kórház
A képviselő-testület október
18-án
tartott
legutóbbi ülésén Ivan Mokrý, a rimaszombati
kórház
igazgatója az
elmúlt esztendő
eredményeit értékelte, s megtudhattuk, hogy végre életbe lépett
a megyei testület döntése, így
végre pont kerülhet a B pavilon
viszontagságainak a végére, s
négy éven belül átadhatják azt
a nyilvánosságnak. Az INEKO
Nyilvánosságra hozta a 2012 és
2015 között végzett kórházvizsgálati eredményeit, s a közkórházak között a Svet zdravia két
kórháza (a rimaszombati mellett
a garamszentkereszti) a kilencedik helyen végzett.
Az INEKO a 2012 és 2015 közötti időszakban vizsgálta az egyes
kórházakat. A rangsor felállításánál négy fő kritérium alapján
döntöttek, mégpedig a pácinsek
elégedettsége, az egészségügyi
ellátás színvonala, a gazdálkodás és az átláthatóság voltak az
elsődleges szempontok. A közkórházak kategóriában az ólublói
kórházat a Kassa-sacai magánkórház és a poprádi kórház követi. A
dél-szlovákaiai kórházak között

a Svet zdravia két, közösen értékelt kórháza, a rimaszombati és
a garamszentkereszti szerepel a
legelőkelőbb helyen, a 9. helyen.
A dunaszerdahelyi kórház a 18., a
rozsnyói a 19., a komáromi a 20., a
losonci a 22., a galántai pedig a 30.
helyen végzett.
Ivan Mokrý, a rimaszombati
kórház igazgatója az idén is tájékoztatta a városi képviselőket
az elmúlt év eredményeiről, s
mint beszámolója elején hangsúlyozta, látványos fejlődést
sikerült elérniük, s az elkövetkező években további nagyszabású felújításokat terveznek.
A legfontosabb az ún. B pavilon
befejezése lesz, amely épületet
sikerült megvásárolniuk a megyétől, s ha minden a terveik szerint
alakul, négy éven belül átadhatják azt a nyilvánosságnak. A kórháznak jelenleg 13 részlege van,
amely keretén belül mintegy 40
járóbeteg kezelő működik, köztük hat napi 24 órás ügyeletben
várja a betegeket. Mint megtudtuk, 2015-ben a kórházban 10
424 beteget fogadtak, a járóbeteg
ellátóban (ambulancia) 676 718
ellátásra került sor. Új, ún. standard feletti szobákat hoztak létre a
szülészeten és a gyerekosztályon,
sőt a Dôvera Biztosítóval és az
Osmijanko civil szervezettel közösen gyereksarkot is berendeztek

Kurinc az első helyen

Fantasztikus sikert ért el a kurinci Zöld Víz Üdülőövezet,
amely a Szlovák Kempingezők
Szövetségének (SACC) Pöstényben megtartott konferenciáján elnyerte az Év kempingje
címet.
A Szlovák Kempingezők Szövetsége évente meghirdeti versenyét
az Év kempingje címért, s egy
adott évben az a kemping nyeri
el a kitüntető címet, amely a legnagyobb fejlődést éri el a vizsgált
időszakban. A szövetségnek 17
kemping a tagja, s díjat 2006 óta
adják át, s az elmúlt években a
győztesek között volt az alsókemencei (Nižná Kamenica), helivágásai (Haligovce), a tarnóci
(Liptovský Trnovec), a szencsei

(Podhajská), a tátralomnici (Tatranská Lomnica) vagy a rajecfürdői (Rajecké Teplice) kemping.
Az értékelésnél az elmúlt évek
fejlődésének vizsgálata mellett
figyelembe vették a kemping elérhetőségét, a nyomtatott és elektrinikus sajtóban való propagálását,
a személyzet professzionalitását,
a kemping szolgáltatásainak (étkezés és szállás) és a szociális helyiségek minőségét, de az igénybe
vehető kulturális- és sportolási lehetőségeket is.
A szövetség évente regionális
klubtalálkozókat is szervez az
egyes tagkempingek láttatására, s
jövőre az összlovákiai találkozóra
július 14. és 16. között Kurincon
kerítenek sort.
jdj, fotó: gecse

a legkisebbek részére. Felújították
a Fábry utcában található épületet,
ahová a diabetológiai és gasztroenterológiai ambulancia került.
Standard feletti szobák kialakításán dolgoznak az idegosztályon is.
A Szív- és Érbetegségek Közép-Szlovákiai Intézetével közösen létrehoztak egy klinikai
szív-elektrofiziológia és aritmológiai rendelőt is berendeztek, ahol
szívritmus-szabályozók beépítésével foglalkoznok, s amely felett Adrián Bystriansky és Martin
Škamla vállaltak szakmai védnökséget. De bekapcsolódtak az Én
szülőszobám című projektbe is,
ahol a leendő anyukákat készítik
fel a szülésre speciális terv segítségével.
De gondoltak a kórház udvarának a csinosítására, így több mint
4 ezer m2 utat aszfaltoztak újra,
de 25 új parkolóhelyet (köztük
négyet mozgássérültek is használhatnak) is kialakítottak. Ahogy az
egyes pavilonok közötti járdák is
több mint 300 m2-en megújultak.
A beruházás 125 ezer euróba került – mondta Ivan Mokrý. Képviselői kérdésre az igazgató azt is
elmondta, hogy szakemberhiány
miatt az elkövetkező években
nincs reális esély a szemészeti-,
gége- és bőrosztály újraindítására.
jdj, fotó: gecse

Szuperhold lesz
november 14-én

November 14-én olyan szuperholdat lehet megcsodálni, ami az elmúlt 68 évben nem volt, és a következő 18 esztendőben (legközelebb
2034 november 25-én) sem lesz.
A Hold 42 280 km-rel közelebb lesz
a Földhöz, mint a Hold pályájának
a bolygónktól legtávolabbi pontja.
Ilyen közel 1948 januárja óta nem
volt hozzánk az égitest.
Szuperholdról akkor beszélhetünk,
amikor égi kísérőnk ellipszis alakú
pályáján haladva teliholdkor perigeumba kerül, azaz ekkor ér a Földhöz legközelebb. Ilyenkor közel 50
ezer kilométerrel kisebb távolság
választja el bolygónktól, mint apogeumkor, azaz a Hold pályájának a
Földtől legtávolibb csücskén. A közelségnek köszönhetően az égitest az
apogeumkor megfigyelhető teliholdhoz képest 14 százalékkal nagyobbnak tűnik és 30 százalékkal fényesebben ragyog az égbolton. November
14-én magyar idő szerint 14 óra 52
perckor lesz hozzánk legközelebb.

Szív a tenyéren
10 éve díjazzák az önkénteseket Besztercebánya
megyében, az idén december 5-én, az Önkéntesek
Nemzetközi Napján adják át. Mindösszesen 13 kategóriában november 22-ig várják a nevezéseket.
A nevezési lapokat az Önkéntesek Központjának
honlapján
(www.centrumdobrovoľníctva.
sk) találják meg, s a kitöltött lapokat e-mailben
(cd@centrumdobrovolnictva.sk) vagy a Centrum dobrovoľníctva, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica postacímre lehet beküldeni.

Könyvespolcra ajánljuk
Farkas Ottó: Vándorúton (Zuard Kiadó)
A könyv a legarchaikusabb magyar tájegységnek számító Gortva forrásvidék tizenegy
településén vezeti végig az olvasót.
Arrafelé nem csak a hegycsúcsokra épült várakhoz, hanem a nevezetesebb szirtekhez és
völgykatlanokhoz is fűződnek a magyarság
múltjába bepillantást engedő mondák és legendák, amelyeket az ott élők jellegzetes palóc
tájszólással mesélnek el. A monda szerint ezen
a vidéken, nevezetesen Egyházasbáston van
eltemetve a magyar történelem leghírhedtebb
merénylője, Zách Felicián, Bercsényi Miklós,
a Rákóczi-szabadságharc főtábornoka az ajnácskői várban végeztette ki a
hazaárulással vádolt Szegedi Ignáczot, de olvashatunk a könyvben arról is,
hogy milyen lehetett fénykorában a sőregi Bagolyvár, amelyet a tatárok se
tudtak bevenni.
A kötet kapható a rimaszombati és a tornalja Tompa könyvesboltban, de
megrendelhető a szerző elérhetőségein (farkasotto8@gmail.com, facebook) is.

Gömöri Hírlap

3

Első alkalommal nevezett a vályi Gemerprodukt társaság a TOP AGRO
országos mezőgazdasági versenybe, s nemcsak megnyerte a 21. alkalommal
kiírt pályázatot, de a mezőgazdasági miniszter, Gabriela Matečná díját is
elnyerte. A díjátadásra október végén Egbelényben (Gbeľany) került sor.
A Gemerproduktot 17 éve Tóth Ferenc hozta létre, aki jelenleg a Gömöri
Mezőgazdasági- és Élelmiszeripari Kamara elnöke, s évekig a Szlovákiai
Kertészek Rimaszombati Területi Választmányának elnöki tisztét is betöltötte. A cége jelenleg a hazai piac mellett jelen van a japáni, a kínai, az
angol, a francia, a német, sőt az indiai és az amerikai piacon is. 26 állandó
alkalmazottjuk van, s jelenleg mintegy 190 hektáron gazdálkodnak, s elsősorban gyümölcs-, zöldségtermesztéssel és borászattal foglalkoznak. Egyik
állandó szervezői a Gömör-Kishonti Vásár alkalmából évente megrendezendő zöldség- és gyümölcskiállításnak is.

Felújításra került a Rimán átívelő függőhíd a Téli stadion közelében, sőt azt
ezentúl járda köti össze a Nyugat-lakóteleppel.
A Gemerské
zvesti egykori
főszerkesztője,
Marián Kluvanec kapta
az Encouragement Award
díjat, amely
a legnagyobb
szlovákiai elismerés a sci-fi irodalom
területén. Kluvanec Mark E. Pocha
álnéven 2008 óta alkot a sci-fi, a horror és más rémisztő történetek műfajában, de két éve erotikus regénye is
megjelent. Aki a szerző munkáit sze- Szenzációs sikert ért el Tokióban
retné megismerni, az „lapozza fel” a Figei Tibor, aki az idei Európa-bajwww.markepocha.webnode.sk oldalt. noki cím után a világbajnoki címet
is begyűjtötte chanbarában.

Jeles évfordulót ünnepel a héten a Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, mégpedig a rimaszombati szakközépiskolai oktatás 70. évfordulóját. Ez alkalomból számos rendezvényre kerül sor, de új tetőt kap
az iskola Fekete sas éttermének is otthont adó klasszikus épület, amely a
18. és 19. század fordulóján épült. A megyétől a felújításra az iskola 150
ezer eurót kapott. Az előzetes tervek szerint az elkövetkező években fokozatosan a teljes épület megújul.

A hagyományokhoz híven az idén is találkoztak az absztinensek a Városi
Művelődési Központban, s ezúttal is oklevéllel ismerték el azokat, akik
5, 10, 15 vagy annál régebben nem nyúltak alkoholhoz.
Összeállította: jdj, fotó: Michal Huba, gecse és archív

Meghívók

A Csemadok Rimaszombati Alapszervezete és a Blaha Lujza
Vegyeskórus november 12-én, szombaton 17.00 órától hetedik
alkalommal rendezi meg a Gömöri Kórustalálkozót a rimaszombati
Városi Művelődési Központban.
A találkozó résztvevői: a nagymegyeri Bárdos Lajos Vegyeskórus,
a pelsőci Korona Énekegyüttes, a füleki Melódia Nőikar és a hazai
színeket képviselő Blaha Lujza Vegyeskórus.
A kézírás emlékkönyve, avagy kódex a XXI. sz.
második évtizedéből címet viselő különleges,
egy példányban készült könyv felolvasással egybekötött bemutatójára november 14-én, hétfőn
16.30 órai kezdettel kerül sor a füleki Magyar
Közösségi Házban.
A kötetben több gömöri szerző, így Szászi Zoltán,
Ádám Zita és Juhász Dósa János szerepel. A rendezvényt a Szülőföld Polgári Társulás támogatja.
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Megemlékezések, könyvbemutatók és rendhagyó előadások

Mocsáry Lajos közíró, politikus, országgyűlési képviselő 190 éve, 1826. október 26-án született a Fülek melletti Kurtányban. 100 éve, 1916. január
8-án halt meg az Eger melletti Andornakon. A napokban rá emlékeztek
szülőfalujában, Kurtányban, illetve Fülekkovácsiban. Kurtányban az emlékmű megkoszorúzásával kezdődött az idei ünnepség, ezt követően a fülekkovácsi kultúrházban ünnepi műsor keretében emlékeztek Mocsáryra, akinek
életútját és munkásságát Böszörményi István méltatta. A műsorban felléptek
a fülekkovácsi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulói, a fülekkovácsi
Mezeicsokor éneklőcsoport, a bénai Rozmaring citerazenekar, a csákányházi Gyöngyvirág éneklőcsoport, Hajdók Hajnalka, Botos Máté János és
Ruszó Emil prózamondók, a füleki Mocsáry Lajos Alapiskola tanulói, Agócs
Sándor tárogatós, valamint a füleki Pro Kultúra Férfikar.

A Gömör-Kishonti Múzeumban Pavel Mičianik történész mutatta be a vajdasági származású Samuel Činčurák első világháborús naplóját, amely a
napokban látott napvilágot. Činčurák 1883-ban született Bácskában, de
1912-ben megismerkedett az ozdíni származású Zuzana Batinovával, akit
feleségül vett, s a Felvidékre költözött. 1952-ben Rimaszombatban hunyt el.

Az idén sem hagyta ki Rimaszombatot Jozef Banáš, aki ezúttal legújabb
könyvét, a Kód 7 című misztikus regényét hozta el Rimaszombatba.

Nagybalogon régi hagyománya van az idősek köszöntésének. Nem volt ez
másképp az idén sem, de külön köszöntötték a kerek születésnapjukat ünneplő szépkorúakat. A hagyományoktól eltérően az idei ünnepi nap tárlatnyitóval kezdődött, a falu tehetséges fiatal fotósa, Kresnye András az idén
már a második kiállítását nyitotta Nagybalogon. Februárban a Nők a tájban című fotókiállítást láthatták a nagybalogiak, amely keretében Kresnye
András mellett Mihályi Szabolcs és Micsuda András mutatkozott be, a most
megnyílt tárlat viszont Kresnye András első önálló kiállítása, amelynek eredeti változatát Rimaszombatban, a Városháza galériájában láthatták a nyár
folyamán, s amelyet most Csúr Tibor polgármester és Juhász Dósa János
újságíró mutattak be. A kiállítás megnyitása után a polgármester az idősöket
köszöntötte, s az idén sem feledkeztek meg a jubilánsokról, így ajándékcsomaggal lepték meg a 70., 75., 80. és 85. születésnapjukat ünneplő nagybalogi polgárokat.A köszöntők után a helyi Femina szociális otthon lakói, az
óvodások és alapiskolások, valamint a Szivárvány Népdalkör ünnepi műsorral járultak hozzá az est hangulatosabbá tételéhez, utóbbiak Páko Máriával
közösen három Pósa Lajos-dalt adtak elő.

Az University of Notre Dame politológia professzorával, Ricardo Ramírezzel találkoztak szlovákiai roma civil szervezetek vezetői Pozsonyban.
Az amerikai nagykövetség által szervezett találkozón részt vett Vavrek István
roma kormánybiztos-helyettes, de Váradi Dusan, a Purt és Horváth Csaba, a
Közösen Gömör Felvirágoztatásáért vezetője is.
A Pro Traditio társaság
hozta el Rimaszombatba
az Őshazától
Rimaszombatig
című
érdekfeszítő
előadást, amely során két történész, Petkes Zsolt és Sudár
Balázs történészek a legújabb
magyar őstörténeti kutatásokról
számoltak be, amelyek megingathatják az eddigi őstörténeti
ismereteinket, s egészen új képet
nyújtanak az egykori honfoglalás
útvonaláról és időpontjáról.

Egy hazában címmel Dráfi Mátyás és
Katarína Mrázová rendhagyó kétnyelvű
irodalomórájával ismerkedhettek (zongorán közreműködött Jaroslav Hruška)
a rimaszombati középiskolások. Dráfi a
XIX. század szlovák költőit magyarul,
míg kolléganője a magyar költőket tolmácsolta szlovákul.

Összeállította: jdj, fotó: galcsík, gecse, kresnye és archív
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Egy színpadon állt Botos Béla Bumbi és Rigó Mónika
Öt éve már, hogy Botos Béla
Bumbi és családja Rimaszombatból Balogfalára költözött.
Igaz, Bélát nem sokat lehet látni otthon mostanában, hiszen a
besztercebányai Művészeti Akadémia másodéves diákja, s ki se
látszik a fellépésekből. Október
22-én, szombaton viszont mégis
hazatért egy délutánra, hogy „levezényelje” a második balogfalai
nótaestet, amelynek a sztárvendége unokanővére, Rigó Mónika
volt.
Még tavaly jött az ötlet, hogy meg
kellene próbálkozni egy nótaest
szervezésével Balogfalán, s bár
tudjuk, minden kezdet nehéz, sikerült megnyerni pár vállalkozót,
köztük Auxt Ferenc megyei képviselőt, de pár környékbeli polgármester és vállalkozó is a zsebébe
nyúlt. Az idén már a helyi önkormányzat is beszállt társrendezőként a nótaest megszervezésébe,
amelynek fellépői között ott találtuk Rigó Mónika mellett Lőrincz
Rolandot, Budai Zoltánt, Básti Jánost, Mihályi Editet, Kökény Szilviát, Váradi Bélát, Tamás Lászlót
és Kukolík Rózsát is.
Bár a nyár egy egyetemistánál általában a pihenés ideje, Botos Béla
Bumbi naptára most is tele volt
rendezvényekkel. Bár az iskola
zenekar, ahol a főbrácsás szerepét
tölti be, most pihent, számos alkalmi zenekar élén prímásként vagy
brácsásként húzta a vonót. Találkozhattunk vele a rimaszombati
roma holokauszt megemlékezésen,

ahogy a ragyolci falunapon is, a
Cimbalom Trióval a gyűgyi megemlékezésen, Karol Radič-csal
Meleghegyen, de jutott a nyárra
lakodalom és temetés is. Rimaszombatban Horváth Roland és
zenész barátai társaságában Dombi
Marci szellemiségét is megidézték,
Ragyolcon pedig Botos Renátó
társaságában The Three String néven hoztak létre alkalmi zenekart,
amelyben Renátó a prímás, édesapja a nagybőgős és ő a brácsás szerepét tölti be. De nem hiányozhatott
nyáron a sajórédei zenész táborból
sem, ahol fiatalokat oktatott, s részt
vett a helyi alkalmi zenekar munkájában is.
Brácsa vagy hegedű? – évek óta
az egyik legnehezebb kérdés Béla
életében, ugyanis ahogy mondja,
brácsatanárai nem nagyon nézik
jó szemmel, ha alkalmilag előveszi a hegedűjét is, mert szerintük
elromlik a brácsán a játéka. Igaz,
a két iskolában a két brácsatanára
sem vall mindig azonos nézeteket,
s bizony egy-egy fogást másképp
szeretne hallani Dusan Radič a

konzervatóriumban, s megint másképp akadémiai tanára, Zuzana
Bouřová. A legfontosabb számára
az idei évben a brácsarepertoárja folyamatos bővítése lesz, hogy
szólóban is mind jobban érvényesülni tudjon, s eljutni egy-egy versenyre. Igaz, idén konzervatóriumi
tanulmányait szünetelteti, csak az
akadémiára összpontosít. Télen
bekerült a Dobrá muzika együttesbe is, amelyet a Lúčnicából kivált
zenészek alapítottak, de mivel a
brácsásuk súlyosan megbetegedett, az együttes vezetője, Martin
Smolko őt választotta. Az együttes
a La Gioia énektrióval közösen az
év során az országot járva számos
nagysikerű koncertet adott, de májusban felléptek a Szlovák Rádió
koncerttermében is. A két csapat
repertoárját folyamatosan bővítik, s a híres operaáriák, popdalok
és musicaldalok mellett a népzene is helyet kap a programban.
Némi pihenő után ismét összeállt
a Muskétások is, amelyet annak
idején zenészbarátaival alapítottak,
s amelyben ötvözik a népzenét a

Tamás Ilonka nénire
is emlékeznek a Gömörországban
Széchenyi
István,
Tamás
Ilona
és Schwarcz
Herman Tibor – hárman
a Gömörország
őszi
számának
kulcsszereplői közül, bár rajtuk kívül Hizsnyan Géza, Koncsol László és
Ursziny Gyula kiemelt szerepet
kap a B. Kovács István által fémjelzett lapban, az északi magyar
peremvidék fórumában.
A jelképpé nemesült szolgálatról ír
a főszerkesztő a várgedei születésű
Tamás Ilonka néni most lezárult
hosszú életpályáját méltatva, de
közli a folyóirat a három magyar
közjogi méltóság, Orbán Viktor,
Áder János és Kövér László bú-

csúlevelét is. Cs. Varga István irodalomtörténész és B. Kovács István gömörológus tanulmányának
középpontjában Széchenyi István
áll. Előbbi Németh Lászlónak a
legnagyobb magyarról írt drámáján keresztül elemzi Széchenyi
alakját, utóbbi viszont rimaszombati kapcsolatait veszi szemügyre,
hisz kevesen tudják ma már, hogy
a rimaszombati Városkertben egykoron szobra is állt. Amíg Széchenyi István és Tamás Ilona neve
közismert Gömörben, annál kevésbé ismerik Schwarcz Herman losonci származású kereskedő nevét,
aki iránt a magyar állambiztonság
is érdeklődött. Részletek Pál István budapesti történész írásában.
Sereg Péter a Beke család félezredes történetét kíséri nyomon, míg
Kiss László a Palócföld orvosai
című sorozatában a putnoki Ursziny Gyula pályáját rajzolja fel.

Folytatja a Gömörország Zsupos
Zoltánnak A nemzetőrség és a honvédség szervezése, tevékenysége
Gömör megyében című tanulmányát, míg Csáky Károly ezúttal a
nényei vallásos népéletet és népi
vallásosságot mutatja be. Két neves jubileumra is emlékeztet a lap,
Erdélyi Géza a minap 80 esztendős
Koncsol Lászlót, míg Gaál Lajos
a hatvankodó Hizsnyan Gézát köszönti. Nem maradhatnak ki a folyóiratból a friss helyi kiadványok,
ahogy az ajnácskői és tornaljai augusztus huszadikai ünnepségekről
is közölnek beszámolót.
A Gömörország kapható a rimaszombati és tornaljai Tompa
Mihály Könyvesboltban, ahogy
megrendelhető a kiadó (Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület,
Vasutas u. 1., tel.: 0905 846 618,
e-mail: gemamuz@gmail.com) címen is.

világzenével, s a szlovák népzene
mellett a környező országok zenéje
is hangsúlyos szerepet kap a műsoraikban. A napokban az egyik besztercebányai dzsesszklubban arattak
kirobbanó sikert.
Az egyik leghíresebb szlovák
prímás emlékére évente prímásversenyt rendeznek Nagyszalatnán, s
egyik tanítványa, Miroslav Potfaj
elhatározta, hogy feljátsszák a neves prímás szerzeményeit, így is
tisztelegve az emléke előtt. Ös�sze is állt egy nyolctagú zenekar,
amelybe meghívást kapott Béla
is. A nyolctagú zenekar Szlovákia
összes tájáról érkezett, három napon át dolgozott együtt, s a hanghordozó is nemsokára napvilágot
lát majd. „Rinaldo Oláh egyszerű melódiákat írt, de senki nem
tudta ezeket úgy megformázni és
variálni, ahogy ő tudta” – mondja
Botos Béla Bumbi. De folytathatnánk még sokáig a fiatal zenész
tevékenységét, hiszen naptára már
most is év végéig be van telve,
sőt jövőre is számos fellépés várja
már. Ami viszont az álmait illeti,
szeretne barátaival egy vonósnégyest létrehozni, amelynek ő lenne
a brácsása, de szeretné szólóban
is megmutatni magát. Az utóbbi
időben Béla életstílust is váltott,
s mivel kamaszkorában gyakran
küzdött egészségügyi problémákkal is, így most már sokkal jobban
odafigyel arra is. Rendszeresen eljár úszni, ahogy nagyon figyel az
étkezésre is.
jdj,
fotó: Micsuda András

Elektromos hajszárító
a Gömör-Kishonti
Múzeumban
A hónap
műtárgya
novemberben a
rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumban egy
1982-ben készült hajszárító lesz,
amely november 30-ig tekinthető
meg.
Az 1982-ben Csehszlovákiában készült hajszárítót a Zlatník
Ostrava nevű cég gyártotta VAN
B 522-A gyártószám alatt. A hajszárító használata rendkívül egyszerű és praktikus volt. A nő, miután megmosta a haját, fém- vagy
műanyagcsavarókra csavarta azt
fel. Ezután a hajszárítóhoz tartozó
sapkát a fejére helyezte és bekapcsolta a műszert, mely megszárította a haját.

hu.rimavskasobota.sk
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Nagyferencz Katalin kopjafái is Gombaszögön

A gombaszögi fiatalok két évvel
ezelőtt látogatták végig az egykori művelődési táborokban készült
kopjafákat. A hányatott sorsú,
elhanyagolt emlékoszlopokat ös�szegyűjtve és felújítva tizenhat
darabból álló kopjafaparkot hoztak létre Gombaszögön. Az utóbbi évek kopjafáit a rimaszombati
Nagyferencz Katalin képzőművész álmodta meg.

A Gombaszögi Nyári Tábor elődei, az egykori művelődési táborok
vándorjelleggel valósultak meg.
A 70-es, 80-as és 90-es évek táboraiban a kopjafaállítás hagyománnyá
vált.
A művelődési táborok emlékoszlopai voltak a hetvenes években
az első nem szakrális kopjafák,
melyek megjelentek a Felvidéken.
Ezek a helyszínek: Őrsújfalu, Abroncsos, Zselíz, Gímes, illetve az itt
található kempingek azóta többször
is tulajdonost cseréltek, a kopjafák
pedig sok esetben az enyészetnek
voltak kitéve. Őrsújfalun előfordult
az is, hogy hajléktalanok tüzelték
el az emlékoszlopot. „Azzal, hogy
összegyűjtötték, méltó módon elhelyezték, s mindenki számára
hozzáférhetővé tették a felújított
kopjafákat a gombaszögi fiatalok,
felvállalták az emlékoszlopok sorsát. Az utolsó kopjafát, amelyet
1986-ban Őrsújfalun állítottak,

A padlástér kincseit állították
ki a Daxner utcai óvodában

Különleges kiállítást rendeztek a Daxner utcai óvodában. Ez a különlegesség abban rejlik, hogy egy kicsit betekinthettünk a régmúlt időkbe.
„A kiállított tárgyakon keresztül felidézhettük és a fiatalabbak pedig megismerhették – nagyszüleink, dédszüleink életmódját, mindennapi használati
eszközeiket. Egyúttal szerettük volna felkelteni az érdeklődést, mélyebben
megismerni régiónk gazdag néprajzi hagyatékát, kultúráját és nem utolsósorban fejleszteni az érzelmi világunkat e hagyatékok, kultúránk további
megőrzéséért – ami egyben óvodánk oktatási irányelve is” – számolt be az
óvoda tárlatáról Kovács Éva óvodapedagógus.

Új játszóteret alakítottak
ki Tormáson
A Szlovák Gázművek
Alapítványa és az
Eustream támogatásával új játszótér létesült Rimaszombatban
a Tormáson.
A város a Municipality
program jóvoltából jutott tízezer eurós támogatáshoz, amit a város
4 400,60 euróval támogatott meg, így hozhattak létre egy minden igényt
kielégítő modern játszóteret, ahol hinta, mozgólépcső, körhinta és más játékok várnak a környék gyerekeire.

rövid megemlékezés keretében, a
régi táborok hangulatát felidézve
helyeztük el. Reménykedjünk abban, hogy amit az akkori szlovákiai
magyar fiatalság megfogalmazott
közösségünkért, kötelezni fogja az
elkövetkező generációkat is” – nyilatkozta Köteles László, a megemlékezés egyik szónoka. Legújabban
nyolc darabot sikerült megmenteniük, melyből hatot állítottak fel október 23-án. A további két kopjafa
elhelyezését, tekintettel azok rossz
állapotára és az elhúzódó felújításra, a tavaszi szezonnyitóra ígérik
a szervezők. A völgyben immár a
Gombaszögi Nyári Tábor, a Csemadok és a 70-es, 80-as évek táborainak restaurált kopjafái is megtalálhatók. Ezzel a tettükkel olyan
tizenhat kopjafából álló parkot hoztak létre a fiatalok, amely a maga
nemében egyedülálló a Felvidéken.
Beke Beáta, fotó: archív

Danyi Zoltán
Jutkámnak
csak az tud kitartani ki él és szeret
életünk forrása csak ez lehet
vidám nevetésed jó kedvre derít
erős hatása tettekre bátorít (térdre
kényszerít)
élni és szeretni csak szívvel lehet
vidám napjaink alkonyán kedvesem
szeress hogy lássam az élet mily
vidám (így teljesebb)
mert ha életünk teli van napsugárral
közöttünk szivárványkoszorú terem
biztos nem veszik el soha-soha sem
mintha aranyfémből kovácsolnának
fonalat
két szív ott újra egymásra talált s
megmaradt
és ha a győztes útján tovább robog
majd megáll az orgonafák alatt
rátalálsz
mámoros illatok között ha teljes
szívvel
kimondják az igent
így élni és szeretni a legszebb dolog

Tamás Ilonka néninek
ajánlották a fohászt

A tavalyi nagymarosi főpróba és
az ungvári bemutató után Püspökladányban és Budapesten, a
Szabadság téri Hazatérés templomban is bemutatták a Fohász
a hazáért című oratóriumot.
A szimfonikus zenemű szövegkönyvét és a verseket a felvidéki
költő, Bodnár Éva írta, a zenét pedig a kárpátaljai Ivaskovics József
szerezte. A fohászt Tamás Ilonka
néni emlékének ajánlották.
Az előadás közönsége a Magyar
Örökség, a Bartók Béla emlék- és
az Ex Libris díjas Credo verséneklő együttes (Ivaskovics József gitár,
ének; Fekete Zsuzsanna ének, hegedű; Szabó Lívia ének; Varga Katalin
ének, sültü) szimfonikus zenekarral kibővített koncertjét hallhatta.
A zenekari támogatást a kárpátaljai zenészekkel bővült Cenki Imre
Művészeti Iskola zenekara biztosította, közreműködött Csákány Dóra,
Orlovszky Erzsébet, dr. Mészárosné
Hegedűs Zsuzsanna, Soós Zsófia,
Riczkó Viktória karnagy és sokan
mások.
A koncert közönségét ifj. Hegedűs
Lóránt református lelkész üdvözölte, ezt követően Reiner Ferenc kért
szót, aki kiemelte, hogy nemcsak a
határon túli magyaroknak van szük-

ségük az anyaországra, hanem ez
fordítva is igaz. Minden jelenlévőt,
minden magyart felszólított, hogy
menjen el Kárpátaljára, és a tőle telhető módon segítse az ott élő nehéz
sorsú magyarokat. Mielőtt elkezdődött volna a koncert, zászlóbontásra
és gyertyagyújtásra került sor, majd
Bodnár Éva a közelmúltban elhunyt
felvidéki magyar polgárjogi harcosra, Tamás Ilonka nénire emlékezett,
akinek az oratóriumot ajánlotta. Az
előadás közben bizony sokszor szökött könny a jelenlévők szemébe, a
magyarság mostoha sorsára gondolva. De ezen az estén nem csupán a
keserveinkről emlékezhettünk, hiszen Bodnár Éva némely költeménye felidézte a magyar történelem
dicső korszakait is.
A koncert végén a közönség szűnni
nem akaró tapssal jutalmazta a produkciót. Miután közösen elénekelték
az asztali áldást, az est zárásaként
elhangzott a kárpátaljai magyarság
himnuszává vált Mert a Haza című
vers (Horváth Sándor művét Ivaskovics József zenésítette meg). Csak
remélni tudjuk, hogy az oratórium
a közeljövőben Rimaszombatba is
eljut majd.
Lengyel János
(www. karpatalja.ma),
fotó: archív
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November 18.:
Ünnepi koncerttel jubilál
a Művészeti Alapiskola
A rimaszombati Művészeti
Alapiskola november 18-án,
pénteken kiállítással és ünnepi
koncerttel ünnepli megalapításának 85. évfordulóját.
A kiállítás megnyitójára 15.30
órai kezdettel kerül sor a Városi Művelődési Központban
található Ganevia Galériában,
ezt követően a színházteremben
16.30 órától ünnepi hangversenyre várják a nagyközönséget.

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.

Exkluzív interjú Sólymos Lászlóval
az Önkormányzati Szemlében
A vasúti kétnyelvűség, falusi turizmus
és regionális
iskoláink
–
ezek a központi témái a Pro
Civis Polgári
Társulás által
negyedéven te megjelentetett Önkormányzati
Szemle idei októberi számának.
Exkluzív interjút olvashatnak
Sólymos László környezetvédelmi
miniszterrel is.
„Dél-Szlovákia kapja meg, ami jár
neki” – nyilatkozza a folyóiratnak
Sólymos László környezetvédelmi
miniszter, akivel Kövesdi Károly
készített interjút. A dél-szlovákiai
gondok mellett Sólymos válaszol a
Brüsszellel és a globális környezetvédelmi problémák kapcsán felvetülő kérdésekre is, de választ kapunk
arra is, miért hívta meg tanácsadójának Miklós László egykori környezetvédelmi minisztert.
Több természeti kincsekben gazdag
vidéket is bemutat a lap, így olvashatunk a felső-gömöri turisztikai
lehetőségekről, de ellátogatnak a Tőketerebesi járásba, amelynek milliókat ígért kihelyezett ülésén a szlovák
kormány, Dunaszerdahelyre, ahol
gombamód szaporodnak az új házak, Magyarbélre, ahol ismét hódít
a borászat, bemutatja a lap Ipolysá-

got, amelyet a trianoni békediktátum
szakított el természetes régiójától,
s ellátogatnak Kőrösre is, amely 25
éve nyerte el önállóságot, s azóta
önerőből építkezik.
Az októberi lapszám több iskolába
is ellátogat a Felvidéken, így megismerkedhetnek az olvasók a lévai
Czeglédi Péter Református Gimnáziummal, a rimaszombati Tompa
Mihály Református Gimnáziummal, a gútai Nagyboldogasszony
Magyar tanítási Nyelvű Egyházi
Iskolaközponttal, hosszas beszélgetést olvashatnak Havasi Péter tollából Mohňanský Csillával, aki tíz
éve igazgatja a buzitai alapiskolát,
míg Langschadl Mátyás a komáromi
Selye Egyetem történetét, jelenét és
távlati lehetőségeit foglalja össze.
Hosszú tanulmányában Horony
Ákos a vasúti kétnyelvűség ügyét
foglalja össze, ismerteti az Önkormányzati Szemle Ladislav Orosz
alkotmánybíró tanulmányát, aki többek között a szlovákiai magyar nemzeti kisebbség jogállásában 1989
után bekövetkezett törvényi változásokat vizsgálta, s arról is ír a lap,
mennyire is élünk nyelvi jogainkkal.
Az Önkormányzati Szemle megtalálható minden községi hivatalban, de
megrendelhető a Pro Civis Polgári
Társulás címén (930 40 Štvrtok na
Ostrove 512, e-mail: orypeter72@
gmail.com)

Köszönetnyilvánítás

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.

Magyar nyelvű lelkisegélytelefonszolgálat indult
Október
28án elindult a
Felvidéken is a
magyar nyelvű
lelkisegély-telefonszolgálat. A Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálatot a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC)
működteti a Kárpát-medencei
Családszervezetek Szövetségével
karöltve.
A szakmai kérdésekben több szakértő is segíti a munkát: Buza Domonkos, a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének szakmai
alelnöke; Németh Gabriella, Pozsony megye önkormányzatának
alelnöke; Bauer Edit, közgazdász –
szociológus, szakpolitikus, dr. Rácz
Jolán, református lelkész, a Diakónia Reformata nonprofit szervezet
volt elnöke; Puss Sándor SJ, jezsuita
szerzetes, a Jóindulat Polgári Társulás elnöke; Tóth Erika, a Carissimi Nonprofit Alap elnöke; valamint
Pásztor Csaba, a Mátyusföldi Nagycsaládos Egyesület elnöke.
Felvidéki Lelki Elsősegély Telefon-

szolgálat, a megértő magyar szó:
már nincs egyedül a bajban!
Ha bajban van, ha kétségbeesésében egy kívülálló személy névtelen segítségére van szüksége,
hívja a Felvidéki Lelki Elsősegély
Telefonszolgálatot!
Éjjel-nappal,
magyar nyelven fogadják hívását!
A minimálisnak számító helyi tarifával hívható szolgáltatás a 0904/500
338-as (T-Mobile) és a 0918/ 500
333-as (Orange) számokon érhető
el. A felvidéki magyarok hívásait
egy különleges technikai berendezés
segítségével díjmentesen fogadják
Magyarországon, ahol jelenleg 500
önkéntes dolgozik a segélyközpontokban. A segítők komoly tapasztalattal rendelkeznek a mentálhigiénés
prevenció, a lelki egészség védelme,
a krízis-intervenció és az öngyilkosságok megelőzése területén.
További kérdésekkel Hideghéthy
Andreához, a szolgálat tevékenységének koordinátorához fordulhatnak az alábbi elérhetőségeken:
Mobil: 0918 309 149; e-mail:
fevidekitelefonszolgalat@gmail.com

Megemlékezés...

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 2016. október 18-án elkísérték utolsó útjára a közülünk 68 éves
korában eltávozott

„Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá.”
(Fekete István)
Fájó szívvel emlékezünk váratlan halálának
5. évfordulóján édesanyánkra, nagymamánkra,
dédnagymamánkra,

Ema Telekovát

Rimaszombatban.
Köszönet illeti Bystriansky doktor urat
és a rimaszombati kórház dialízis osztályának egész személyzetét a hosszú távú
gondoskodásért. Külön köszönet Sujová
doktornőnek.
Emléked szívünkben örökké él.
A gyászoló család

Juhász Jánosnéra (szül. Dósa Ilonára)

GH-52/16

Hirdetés:

GH-50/16

Balogfalán
Gyerekei, unokái és dédunokái

Eladók brojler csirkék cca. 2,5-3 kg-s súlyban a vecseklői farmon.
Ára: 1,65 €/kg. Tel. szám.: 0915/650 861		
GH-51/16

hu.rimavskasobota.sk
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Boros Gábor profi szerződést
kapott Diósgyőrben

Hosszú tárgyalássorozat végére
került pont Diósgyőrben, ahol a
DVTK csapatánál megkapta élete
első profi szerződését Boros Gábor, a csapat rimaszombati származású fiatal támadója. Az idei
évtől a felnőtt korú labdarúgók
csak profi szerződéssel léphetnek
pályára az első osztályban, így a
kontraktusnak hála tovább bővültek a szakmai stáb lehetőségei.
„Nagyon örülök, hogy végül profi
szerződést tudunk adni Boros Gábornak. Azzal eddig is tisztában
voltunk, hogy tehetséges labdarúgó,
aki egy emlékezetes győztes góllal
mutatkozott be Nyíregyházán az
élvonalban, és a tartalékcsapatban
is ontja a gólokat, azonban az OTP
Bank Liga idei kiírására megváltoztak a szabályok. Megszűnt az amatőr
szerződés, csak profi szerződéssel
lehet pályára lépni az NB I-ben.
Gabi felvidéki magyarként már négy
éve Diósgyőrben nevelkedik, de hi-

ába próbáltak korábban elődeim is
profi szerződést kötni vele, képzési
kártalanítás címén hatalmas összeget kellett volna fizetni szlovákiai
klubjainak. Nagy köszönettel tartozunk Boros Gábor édesapjának, aki
végül segített egy minden fél számára előnyös megegyezést aláírni,
így Horváth Ferenc választási lehetősége nem csak támadó poszton
bővül, hanem a bevethető, MLSZ
által támogatott korú fiatal játékosok
számában is” – nyilatkozta Benczés
Miklós sportigazgató. „Nagyon boldog vagyok, hiszen régóta húzódott
az ügyem” – mondta Boros Gábor.
„Nem volt könnyű időszak, hiszen
már többször közel voltunk a megegyezéshez, de ezzel már nem szeretnék foglalkozni, előre tekintek, és
még egyszer mondom, most nagyon
boldog vagyok. Egyelőre apróbb
célokat tűztem ki, amennyiben a
szakmai stáb számít rám, minél több
mérkőzésen szeretnék pályára lépni
a felnőtt csapatban. Tervem minél
több gólt rúgni az első osztályban,
és mivel a tartalék csapatban is jól
megy a játék, van önbizalmam, érzem, hogy jó formában vagyok.
A 14-es számot választottam magamnak, hiszen ez nálunk családi
kabala, édesapám is ezt a számot
viselte.”

Mérsékelt sikerrel a jégkorongozóink
Két hét alatt három bajnoki mérkőzést játszott a II. ligás HKM
jégkorongcsapata, amely előbb
Rózsahegyen kikapott, idehaza javított a kisszebeniek ellen, de a 18.
forduló előrehozott mérkőzésén (a
két csapat helyszínt cserélt) nem
bírt a homonnaiakkal.

Rózsahegyen az első harmadban két
alkalommal is a rimaszombatiak vezettek, Moroz és Heckl találataival,
de később Domajev már csak 2:4-es
állásnál tudott szépíteni, így a hazaiak 6:3 arányban győztek.
A gyengécske játékerőt képviselő
kisszebeniek ellen a rimaszombatiak voltak az esélyesek, s ezt a HKM
már az első harmadban igazolta is,
amikor 5:1 arányú vezetésre tett
szert, s bár a másik két harmadban
már sokkal kiegyenlítettebb volt a
mérkőzés, a csapat magabiztos győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben. A rimaszombatiak nyolc
gólját Šagát Domajev (2), Balko,
Iványi, Majerík (2) és Gábor sze-

rezték. Csak egy harmadon át volt
versenyben a HKM a homonnaiak
ellen, s a 6. percben Domajev a vezetést is megszerezte az esélyesebb
homonnaiak ellen, de a vendégek
még az első harmadban fordítottak.
Ezt a rimaszombatiak még egalizálták Moroz góljával, de ezt követően
már csak a homonnaiak ütöttek gólt.
A rimaszombatiak eredményei:
MHK Ružomberok– HKM RIMAVSKÁ SOBOTA 6:3 (2:2, 3:1, 1:0),
HKM Rimavská Sobota–HK Sabinov 8:3 (5:1, 1:1, 2:1), HKM Rimavská Sobota–MHK Humenné 2:5
(2:2, 0:2, 0:1)
A táblázat állása:

A rimaszombatiak jelenleg a harmadik helyen állnak, s legközelebb
november 12-én, szombaton 17.00
órától a bártfaiakat fogadják, november 17-én, csütörtökön Liptószentmiklósra utaznak, majd 19-én,
szombaton 17.00 órától a listavezető breznóbányaiakkal mérkőznek.
jdj, fotó: gecse

Rimaszombatban rendezték meg
a Szlovák Kupa zárófordulóját

Október 22-én Rimaszombatban rendezték meg a Szlovák Kupa 3D
íjászverseny sorozatának utolsó és fordulóját. A szabatkai erdőben, festői környezetben megépített pályán 24 lőálláson 41darab 3D-s célpont
volt elhelyezve, amelyen 139 versenyző mérte össze a tudását majd negyven kísérővel. Összetetben Kormos Viktória és id. Lévay Tibor az első
helyen végzett.
A Rimaszombati Bástya Íjász Klub tagjai a következő eredményeket érték el:
Kormos Viktória – HU kadet kategória, 1. hely, Dávid Márta – PBHB nők
kategória, 1. hely, Bukovszky Krisztina – PBHB női kategória, 3. hely, Dancs
Gergely – PBHB férfi kategória, 4. hely
A többi hazai íjász a versenybírák között foglalt helyet, ezért nem versenyezet. Az összesített pontszámok alapján, melyek az utolsó forduló végén
került összegzésre, a Bástya Íjász Klub íjászai a következőképpen zárták a
Szlovák Kupa 3D 2016 értékelésében:
Kormos Viktória – HU kadet kategória, 1. hely (8x1. helyezés), id. Lévay
Tibor – HU férfi kategória, 1. hely (7x1. helyezés és 3x2. helyezés).

Csányival sem megy
Négy bajnoki mérkőzést játszott
az új edzővel, Csányi Csabával az
MŠK csapata, a mérlege egy döntetlen és három vereség, öt kapott
gól, rúgott gól nélkül. Legutóbb a
batyiak Zólyomban és idehaza a
poprádiak ellen is 2-2 gólt kaptak.
Az MŠK így visszaesett a táblázat
utolsó helyére.
Zólyomban a batyiak már a 3. percben hátrányba kerültek, s a zólyomiak a 73. percben biztosították be
a győzelmüket. A rimaszombatiak
nemcsak három pontot vesztettek
Zólyomban, hanem két játékosukat
is, ugyanis előbb második sárga lapja után Petránt, majd sportszerűtlen
szabálytalanság miatt Trabalíkot is
leküldte a pályáról Weiss játékvezető.
A poprádiaktól szintén két gólt kapott a rimaszombati gárda, de legalább nem került senki a kiállítás
sorsára. A 41. percben tizenegyesből
jutott vezetéshez a poprádi csapat,
majd a mérkőzés utolsó percében
biztosította be a győzelmét.
Az MŠK 12-én az eneszkeiekhez
utazik, ezt követően 19-én, szombaton 13.30 órától az iglóiakat fogadják.
13. forduló:
Lokomotíva Zvolen–MŠK Rimavská Sobota 2:0 (1:0)
g.: 3. Sukisa, 73. Staško
245 néző, vezette: Weiss, sárga lap:
Popovič, Čery, Sudimak–Petrán,
Vargic, Gazda, Janco, Morháč, Husaník, kiállítva: 66. Petrán (második
sárga lapja után), 89. Trabalík

Az MŠK összeállítása: Prošovský–
Vasilko, Petrán, Szpaszojevics, Morháč–Gazda (46. Püspöky), Vargic,
Lačarak, Janco (68. Petrusz)–Trabalík, Husaník (81. Kuridze)
További eredmények: Eneszke–
Lipany 1:1 (0:1), Bártfa–Liptószentmiklós 3:2 (1:1), Poprád–Igló 1:2
(0:1), VSS Kassa–Lokomotíva Kassa 1:0 (1:0)
14. forduló:
MŠK Rimavská Sobota–FK Poprad 0:2 (0:1)
g: 41. Palsa (tizenegyesből), 90.
Gruca
182 néző, vezette: Ziemba, sárga
lap: Diamougue, Morháč–Maťaš
Az MŠK összeállítása: Prošovský–
Vasilko, Szpaszojevics, Petrusz (73.
Miklovič), Morháč– Püspöky (75.
Gazda), Vargic, Lačarak, Diamogue–Husaník, Kuridze
További eredmények: Lipany–Lokomotíva Kassa 3:1 (1:1), Igló–
Eneszke 2:1 (2:1), Liptószentmiklós–Zólyom 3:1 (2:1), VSS
Kassa–Bártfa 3:1 (1:1)
A táblázat állása:

jdj

