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A Rimaszombati járás magyarságát az elkövetkező négy esztendőben Auxt Ferenc,
Bán Zoltán és Juhász Péter képviseli a megyei parlamentben.

Végleges nem az ipari parkra
Ebben a választási ciklusban már biztos nem kísérletezik
a város az egykori Nehézgépipari Művek (ZŤS) épületének átalakításával és így valószínűleg új munkahelyek
sem létesülnek a városban. Több mint egy éve húzódó
vitára tettek ezzel pontot a képviselők, akiket az újonnan jelentkezett osztrák befektető, a Sio Tech Global k.f.t.
képviselője, Eine mérnök sem volt képes meggyőzni, sőt
több képviselőt inkább elbizonytalanított. Február 15.ig lehetett volna benyújtani a minisztériumhoz az EU-s
pályázatot barnamezős ipari park kialakítására, s a befektető szerelhető házak gyártását tervezte a csarnokban,
amely akár 250 embert is foglalkoztathatott volna. Főleg

Sorsvirág jubileumi koncert
– november 23., hétfő, 18.00
Koncerttel ünnepli huszadik születésnapját a Sorsvirág

két képviselő, Pelle Tibor és Magda Valušová bombázta
kérdéseivel a cég képviselőjét, s Pelle annak is utána nézett, hogy a cég szlovákiai képviseletével megbízott vállalkozók cégeinek többsége likvidációs eljárás alatt van.
Megtudtuk, hogy az osztrák fél nem olvasta a felhívást
sem, s nem igazán tudott garanciákat sem felmutatni arra,
hogy mi lesz akkor, ha nem tudják teljesíteni a pályázatban kötelező tételként szereplő feltételeket.
A képviselők végül 8 igen, 7 nem és 8 tartózkodás mellett
nem fogadták el a benyújtott javaslatot. Cifruš István polgármester tudomásul vette a testület döntését.
jdj

együttes a rimaszombati Városi Művelődési Központ
színháztermében november 23.-án, hétfőn 18.00 órai
kezdettel. A koncert vendégei: Rák Viki, Páko Mária és
a Blaha Lujza Vegyeskórus.

Még várjuk válaszaikat (november 27.-ig) toplista játékunkra, ahogy humoros képeiket is szilveszteri
számunkba. S már most jelezzük, a december 21.-én megjelenő karácsonyi számunkban ismét lesz
falinaptár, amelyet ezúttal a Gömöri Fotóklub munkáival illusztráltunk.

Még alig pár napja, hogy a volt
megyeelnöktől volt hangos
a sajtó, képviselők, iskolaigazgatók kardoskodtak mellette,
s fennhangon támogatásukról
biztosították a „legalkamasabb”
jelöltet. Miután megjelentek
az eredmények, már a kutya
sem ugatott utána. Lekerültek
a plakátjai, s az a megyei képviselő, aki leginkább dörgölődött
hozzá, másnap már az első
forduló győztesének irodájában
ült, s felajánlotta a szolgálatait.
Ha azt hiszik, hogy egy korabeli
regény kivonatát közlöm Önökkel, akkor tévednek. S az sem
újságírói baki vagy félreértelmezés, hogy legutóbbi számunkban
az egyik, számunkra oly kedves
párt elnöke kijelentette, hogy
csakis az ellenzéki párt jelöltjét
támogatják, ugyanis a közelmúltban volt egy nyelvtörvény, s volt
bizony más is. De a hangosabb
és magát pragmatikusnak nevező
többség (más szóval: politikus)
erősebbnek bizonyult, s egy-egy
bizottsági poszt (ne feledjük, az
is pénzzel jár) reményében az
erősebbnek tűnő kutya mellett
tették le a voksukat. Nagyon szégyellem magam a döntés miatt –
mondja sajnálkozva a pártelnök,
de meggyőzték őt a lépés helyességéről. Félretéve a hatalommal
szembeni előítéleteimet, csakis
átlagpolgárként azt kérdezném,
hogyan lehet egyszerre megyét
irányítani és Brüsszelben is
helytállni. Megboldogult apám
bizonyára ezt a kérdést úgy tenné
fel, hogyan is lehet egy seggel két
lovat megülni. De a kérdésben
benne van maga a válasz is.
Mi pedig csak egyet tehetünk,
bár az előjelek tényleg nem túl
kedvezőek. Elmegyünk szavazni,
s a lelkiismeretünkre hallgatva
szavazunk. A többit úgyis elintézik a politikusok.
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November 28: Maňka és Mikuš közül választhatunk

Az MKP Maňkát támogatja
Mint ahogy már beszámoltunk róla, a SMER
jelöltje, Vladimír Maňka (48 090 szavazat – 35,41
%) nyerte a megyei elnökválasztás első fordulóját, de mivel nem szerzett abszolút többséget,
szombaton, november 28.-án második fordulóra
kerül sor, ahol a jobboldali Jozef Mikuš (39 127
szavazat – 28,81 %), az SDKU jelöltje lesz az
ellenfele. Maňka az első fordulóban a 13 körzetből kilencben diadalmaskodott, két körzetben, a
besztercebányaiban és a nagykürtösiben Mikuš
győzött. Az előző megyeelnök, a függetlenként
indult Milan Murgaš (18 349 szavazat – 13,51 %) a
losonci körzetben tudott győzni, de mindez csak
a harmadik helyre volt elég, s a rimaszombati
körzetben Šimko József szerezte meg a legtöbb
szavazatot, de ezzel is, igencsak lemaradva az 5.
helyen végzett. A negyedik helyen a szélsőjobboldali Marián Kotleba végzett, aki ugyan egyik
körzetben sem győzött, mégis közel kétszer annyi
szavazatot kapott, mint Šimko, aki Rimaszombat

városában a legtöbb szavazatot kapta, szám szerint
1 554-t. Viszont, mint képviselőjelöltet, csupán
954 választó karikázta. Képviselőként a legtöbben
Peter Gulíkot szerették volna látni (1 103 szavazat),
őt követte Peter Mináč (1 017), Šimko József (954),
Auxt Ferenc (942), Cifruš István (922) és Jaroslav
Bagačka (894). Meglepő hírt közölt lapunkkal,
Auxt Ferenc, a Magyar Koalíció Pártja (MKP) járási
elnöke, aki közvetlenül a választások után még
kijelentette, hogy az MKP Jozef Mikušt fogja támogatni a második fordulóban, de ún. pragmatikus
okok miatt a Tornalján összeült Kerületi Tanács
többségi szavazattal Vladimír Maňka mellett tette
le a voksát, aki, bár pártja abszolút többséget szerzett a képviselő-testületben, bizottsági helyeket
és az MKP számára fontos, már elkezdett ügyek
felvállalását és folytatását ígérte. Auxt a döntéssel
személyesen nem értett egyet, de tudomásul vette
a többség döntését.
jdj

Megszorító intézkedések sora Tornalján Dubovský lemondása után

A képviselők szerint a beruházások
nem kerülnek veszélybe
Komoly változások
történtek a tornaljai városvezetésben, Dubovský
László polgármester
lemondása után a testület
Katona Lajost bízta
meg az alpolgármesteri
teendőkkel. Dubovský
egészségügyi okokra hivatkozva mondott le. Ellene a nagyrőcei ügyészség
hivatali jogkörrel való
visszaélés és városi
vagyon hűtlen kezelésének gyanúja miatt eljárást
indított. Állítólag már
2007-től olyan készpénz
előlegeket vett fel a városi
kasszából, amelyekkel máig nem számolt el.
Tornalján november elejétől szigorított költségvetési rend lépett érvénybe, ami minden kiadás
szigorítását jelenti, a fölöslegessé minősített
vagyont pedig a gazdasági helyzet egyensúlyozása érdekében értékesíteni kell. Létszámleépítés
várható a városi hivatalban, ahol a képviselőtestület szerint túlfoglakoztatás van. Alaposan
megkurtítják minden kulturális, sporttevékenység
támogatását Tornalján, a már megkezdett kisebb
építkezések, így a temetőkbe és a városrészekbe
tervezett járdaépítések idén elmaradnak. Nem állnak le viszont az uniós forrásokból megpályázott
mintegy 14,5 millió euró, több mint 420 millió korona értékű nagyberuházásokkal. Ebben egységes
állásponton van a tornaljai képviselő-testület. Az

ezekhez szükséges önrészt a városnak fokozatosan
kell bebiztosítnia, erre reális lehetőséget látnak
a képviselők. A volt ruhagyárban már el is kezdődött a munka, a magyar tanítási nyelvű alapiskola
renoválására kiírt versenypályázat is lezárásához
közeledik, a városközpont revitalizációjára megnyert tender pedig folyamatban van.
Sokan úgy tudják Tornalján, ha nem mondott
volna le a polgármester, akkor még nehezebb
helyzet alakult volna ki. A képviselő-testület
a polgármester lemondása után kialakult helyzet
miatt már kétszer rendkívüli önkormányzati ülést
tartott, ezeken az üléseken szinte minden kérdésben egységesen szavaztak a városatyák. Lakossági
fórumot is rendeztek a múlt héten, ezen a maratoni hosszúságú találkozón körülbelül kétszázan
vettek részt. Sok személyes sérelmet, állítólag
a lemondott polgármester részéről be nem tartott
ígéretet panaszoltak fel az érintettek.
A város gazdasági helyzetét a szigorított
költségvetési rendszerrel kilencven napon belül
kell egyensúlyba hoznia az új városvezetésnek.
A városi hivatalban tervezett létszámleépítés
mellett további intézkedéseket is terveznek,
valószínűleg be kell zárni a volt ruhagyári óvodát,
át kell szervezni az iskolaügy néhány intézményét. Hogy mikor lesz Tornalján időközi választás,
ezt még nem tudni, erre leghamarább már csak
a jövő év második negyedévében kerülhet sor.
Kérdés, lesz-e olyan jelölt aki egy viszonylag rövid
időszakra vállalja a polgármesteri feladatokat,
2010 novemberének végén ugyanis már a reguláris
helyhatósági választások lesznek.
Kép és szöveg: gemma

A bizalom
jegyében !

Mindennapi, hellyel-hellyel gazdasági nehézségekkel is küszködő anyagi világunkban
alkotmányadta lehetősége minden országunkban élő polgárnak a választás. Talán már
egy kicsit bele is fáradtunk a mindennapi
gondok megvívása mellett, de aki meg szerette
volna támogatni szimpatizánsait, és ezzel
is megköszönve eddigi közösségért végzett
munkáját, az november 14.- én úgy döntött,
veszi a fáradságot, és bizalmat szavaz a 63 képviselőjelöltként indult személy valamelyikére.
A szavazáson való részvétel fontosságára most
nem szeretnék kitérni, hisz úgy gondolom,
azzal mindenki tisztában van. A kérdés csak
az volt, egyéni akarattól függően bele kívánt-e
szólni a megyei képviselők helyezésének
végső sorrendjébe. Én azoknak a Tisztelt
választópolgároknak szeretnék köszönetet
mondani, akik saját sorsukat szem előtt tartva,
éltek törvényadta lehetőségükkel, urnákhoz
járultak, és szavazataikkal megtámogatták az
MKP színeiben induló csapatot. Köszönetet
szeretnék mondani mindannyiunk és saját
nevemben is támogatóinknak és támogatóimnak. Tisztes csatában megvívott eredményünk
nem rossz, persze ez nem azt jelenti, hogy
nem lehetett volna még jobb. Úgy gondolom
minden választáson elért eredményből le
lehet és le kell vonni a következményeket,
még akkor is, ha nem mindig személy szerinti
választói akarat és elképzelés valósul meg az
elménkben megfogalmazott nézeteink szerint.
Az úgymond kárbaveszett szavazatok (ha van
ilyen) talán kedveszegetté teszik a szavazópolgár hangulatát (gondolok itt azokra, aki olyan
jelöltet támogatott akinek nem adatott meg
bekerülni a megyei képviselő-testületbe), de
lelkiismeretük megnyugvására mindenképpen
gyógyírként szolgálhat az elhatározás ereje,
hogy ők legalább megpróbálták. Ezeknek
a gondolatoknak a jegyében engedjék meg
hogy mély tisztelettel köszönjem meg támogatásukat és azt a 2 948 szavazatot, amellyel
megtámogattak.
Rigó László

Városunk életéből
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Modernizált a kórház

Az új besugárzógép kíméli az egészséges szöveteket

A rimaszombati kórház sugárterápiás osztályának
felszerelése új, modern gyógyaszati berendezéssel
bővült. A lineáris gyorsítót a nyilvánosságnak november folyamán mutatták be.

A berendezés beszerzésének gondolata két éve
merült fel a kórház igazgatója, Rastislav Kubáň és
Pálkovács Iveta főorvosnak a részleg jövőjéről tartott beszélgetése során. „Meggyőződésem, hogy jól
döntöttünk, – mondta Kubáň és hozzátette, hogy
az új osztály, amely hormonális és biológiai kezelést nyújt majd a betegeknek, a kórház fontos ütőere lesz.
Ezt követően a főorvos asszony bemutatta
a nyilvánosság előtt a rákos betegek kezelésére
szolgáló lineáris gyorsítót. Képes a sugárnyalábok
formálására, így az ép szövetek nem károsodnak a

A bársonyos forradalomra emlékeztek
Viliam Vas kereszténydemokrata
politikus, a Városi
Képviselő-testület
képviselője
szimbolikus időpontban,
17.11-kor, a bársonyos
forradalom
huszadik évfordulójának alkalmából
annak jelentőségét
méltatta a Fő téren álló első világháborús emlékmű talapzatánál. Kifejezte meggyőződését, hogy a
demokratizációs folyamatok betetőzése már csak
az emberek gondolkodásmódjának megváltozásán
múlik. A rendezvényre csak maroknyi csoport volt
kíváncsi, Dušan Rybár cinikusan meg is jegyezte,
hogy a többiek most, otthon papucsban élvezik
a forradalom vívmányait.
A volt aktivisták megemlékeztek egykori harcostársaikról (Peter Lebovič – a Gemerské zvesti
egykori főszerkesztője, Daniel Brezina, Hizsnyan
Géza és a többiek), akikkel 1989-ben közösen alapították a VPN (Verejnosť proti násiliu – Nyilvánosság az erőszak ellen) helyi szervezetét. A forradalom már nem élő hőseiről és a totalitarizmus
elleni harc áldozatairól egyperces néma csenddel
emlékeztek, végül gyertyát gyújtottak.

Nyilatkozat

Kép és szöveg: jdj

Pontosan húsz éve annak, hogy egy önkényuralmi rendszer szerette volna elfojtani az emberek
nézeteit és szabadságigényét. November 17-én kegyetlen erőkkel léptek fel a Národná třídán tüntető
diákok ellen, egy nappal előtte Pozsonyban oszlatták fel az itt tüntető diákok békés tüntetését (akik
között ott volt Hrinka Henriett is). De ahogy az
akkori Csehszlovákiában az azt követő események
megmutatták, a polgárok kommunista hatalommal
való ellenszegülése már megállíthatatlan volt.
A nyilvánosság egységessége és ereje, amely létrehozta a Polgári Fórum és a Nyilvánosság az
erőszak ellen szolidáris szervezeteket (OF, VPN),
rákényszerítette a kommunista hatalmat a vélemények elfogadására és az ország többségével való

párbeszédre. Akkor, a fagyos tereken a polgárok
először adták a hatalom tudtára bátorságukat és
azon vágyukat, hogy egy szabad és demokratikus
országban szeretnének élni. A vezető személyiségek és a VPN kezdeményezői, amelyek közé tartozott Rimaszombatban Maňo Lacko, Daniel Brezina,
Peter Lebovič, Tibor Durdjak, Jaroslav Bagačka és
több száz ismerős és ismeretlen hős, a város és
járás több ezer polgárával karöltve szerette volna
letenni egy szabad, demokratikus, virágzó város
alapjait. Ahogy ezt a későbbi fejlődés megmutatta,
nem volt az út teljesen zökkenőmentes. A novemberi ideálok, a szeretet, tolerancia, becsület, a közügyekhez való becsületes hozzáállás nap mint nap
megmérettetnek.
De a folyamat, amit a diákok és polgárok 1989
november fagyos napjain elkezdtek, megállíthatatlan. Csak idő és az emberek gondolkodásmódja
megváltozásának kérdése, hogy a demokráciához
vezető folyamat mikor válik visszafordíthatatlanná.
Sok résztvevő szerint (Hrinka Henriett) még mindig csak félúton vagyunk, de az egypártrendszer
felszámolása, a plurális politikai rendszer bevezetése, szabad választások, adóreformok és főleg
Szlovákia belépése az Európai Unióba és NATOba, fontos mérföldkövei szabad és demokratikus
társadalmunk fejlődésének. 1989 novembere nélkül sokan közülünk nem lennének tagjai a Városi
Képviselő-testületnek, bár valószínűleg néhányan
továbbra is az egyszínű nemzeti tanács tagjaiként
képviselnék a nomenklatúra érdekeit. Ezért nem
kérem önöket arra, hogy egyperces néma csenddel
adózzanak a novemberi események vezéregyéniségei, mint Peter Lebovič (a VPN ideológusa és a
Gemerské zvesti első demokratikusan megválasztott főszerkesztője, Kovács János (a munkáskezdeményezés vezére), Bocko Pavel (a VPN utolsó elnöke) és több drága halottunk emlékének, akik 1989
novembere óta megelőztek bennünket az örökkévalóságba vezető úton.
Az igazság és a szeretet győzedelmeskedik.
(Elhangzott a Városi Képviselő-testület november
16-i rendkívüli ülésén) a rimaszombati 1989.-es
novemberi események résztvevőinek nevében,
Viliam Vas, a VPN polgári szervezet utolsó alelnöke

kezelés során. Pálkovács a Rimaszombati járásban
gyakran előforduló rákos megbetegedésekre is kitért. A járás lakossági összetétele és a magas munkanélküliség miatt az ország többi pontján ritkának
számító betegségeknek itt kiemelkedően magas az
aránya. Főleg a fej és nyak költségesen gyógyítható
problematikus daganatai ezek.
A kórház modernizálta a fekvőrészleget is, az
ebben nyújtott segítséget a főorvos asszony külön
megköszönte az összes, nemcsak egészségügyben
tevékenykedő mecénásnak.
mak/lr, fotó: mak

A huszadik meridián
táblát kapott

A rimaszombati Š. M. Daxner alapiskola múlt
hét hétfőjétől új emléktáblával büszkélkedhet,
amelyet a bársonyos forradalom 20. évfordulójáról való megemlékezések előestéjén az
iskola előcsarnokában a tanárok és diákok
jelenlétében Marian Lacko, a művészeti
alapiskola igazgatója ünnepélyes keretek
között avatott fel. Viliam Vidinský, az iskola
igazgatója beszédében utalt arra, hogy az
iskola vezetősége már régen tervbe vette az
iskola emlékezetes földrajzi helyzetét megjelölő tábla kihelyezését. „Iskolánk földrajzilag
a keleti félteke 20. délkörén helyezkedik el,”
– tette hozzá az igazgató. Továbbá beszámolt
arról, hogy a kerámiatábla az iskola földrajzi
helyzetének szimbolizálása mellett feltünteti a meridiánhoz közel található jelentős
helyeket és a világ jelentős nagyvárosait. A
tábla célja elsősorban az volt, hogy az iskola
diákjait és a nagyközönséget megismertesse
az iskola érdekes földrajzi helyzetével és azt,
hogy hogyan ível át egy hosszúsági kör egyes
országokat. Tibor Lajgút és Danka Bakšová
alkotásának felavatása után megnyitották
a november 17-i események alkalmából
rendezett fotókiállítást is. Az igazgató úr
szerint a bársonyos forradalom eseményeinek ünneplését a táblavatással a totalitárius
rendszer megdöntése utáni szabad kapcsolatrendszer és utazás lehetőségének szimbolikus
kapcsolata végett kötötték egybe. Épp Marián
Lacko, a tábla leleplezője volt városunkban a
novemberi események egyik jelentős alakja.
Kép és szöveg: amb
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Húszéves a Sorsvirág együttes
November 23.-án, hétfőn nagyszabású
koncerttel ünnepli 20. születésnapját a
Sorsvirág együttes, s így természetesen
rögtön adott volt az első kérdés
Rák Magdához, az együttes vezetőjéhez,
akivel nemcsak az első húsz esztendőt
elevenítettük fel, hanem a közeljövő
terveiről is szót ejtettünk.

Nem gondolkoztatok még cédé kiadásában?

Dehogyisnem, csak nincs időnk rá. A születésnapi
koncertet mindenesetre felvesszük, s ha jól sikerül
a felvétel, akkor akár DVD-formájában közkinccsé
tesszük.
Van egy másik zenekarod is.

Igen, a Nosztalgia Trió (Jozef Mikulec, Ligárt Róbert és Rák Magda – a szerk. megjegyzése), amellyel
főleg falunapokon, mulatságokon, szalagavatókon
és lakodalmakon lépünk fel, s a magyar nótától
kezdve Máté Péter-, Cserháti Zsuzsa-, Rúzsa Magdi
számokon át angol diszkóslágerekig igen gazdag
repertoárt tudunk felkínálni.

Vörös Zoltán, vagyis Veres János kért meg minket
60. születésnapján, hogy zenésítsünk meg párat a
versei közül. Így született meg az Így élek, a Mintha pára volna, a Suhogó alkony és a Röpülj madár
megzenésített változata.

November 23.-án ünnepeltek.

Hárman alapítottátok az együttest.

Igen, méghozzá három óvónő, Polgári Marika,
Suhajda Mária és én, s azóta is kisebb-nagyobb
kihagyásokkal, de „elviseljük” egymást. S mindig
csapódtak hozzánk zenészek, először Radics János
kísért bennünket gitáron, később jött Illés József,
Paál István és Farkas János. A mostani összetétel
már kissé bonyolultabb, hisz Jozef Mikulec (gitár)
mellett Ligárt Róbert zongorán és Orosz István
ütőhangszereken kísér bennünket.
A kezdetekkor csak Veres János verseit játszottátok?

Nem kizárólag, sőt gyerekműsort is készítettünk,
amelyet Poór János segítségével állítottunk össze.
Ő adta az együttesnek a Sorsvirág nevet is. Eleinte a Tompa Mihály Klub rendszeres vendégei voltunk, de Gaál Gabriella nótaénekes segítségével
eljutottunk Budapestre és más magyarországi településekre is. De idehaza is rendszeres résztvevői
lettünk a magyar rendezvényeknek, s fokozatosan

a repertoár is kibővült. Főleg szerelmes versek kerültek az együttes étlapjára (Petőfi, Radnóti, Ady,
Reviczky Gyula, Buda Ferenc), s ma már elmondhatom, hogy 16 megzenésített verset mondhatok
a magaménak.
De mások megzenésített verseit is játszátok.

Több Bródy-dalt is előszeretettel eléneklünk a
koncertjeinken, s Paál Lajos megzenésítésében
egyetlen koncertünkről sem hiányozhat Tompának a A gólyához c. verse.
Folyamatosan működtetek a húsz év alatt?

Kisebb-nagyobb kihagyásokkal. Volt úgy, hogy öt
évig nem játszottunk, majd új zenészekkel ismét
belevágtunk. Akkoriban még nem volt akkora keletje a megzenésített verseknek, mint mostanában.
Elindultunk a Tompa Mihály Országos Vers- és
Prózamondó Versenyen is, a megzenésített versek
kategóriájában, s egy második és egy harmadik helyet sikerült begyűjtenünk. Nagy örömmel láttuk,

Farsang István
újabb sikere
A Miskolci Egyetemen november 6.-7.-én immár
harmadik alkalommal került megrendezésre az
Országos Földtudományi Diákkonferencia. A földtudományok iránt érdeklődő diákok három szekcióban mérhették össze tudásukat, az energia és környezetvédelem szekcióban, a kőzettan, földtan és
csillagászat szekcióban, ill. a meteorológia, hidrológia és hidrogeológia szekcióban. A rendezvényen
neves kutatók, a tudományos élet képviselői (pl.
Vissy Károly), valamint három ország negyvennél
is több középiskolása vett részt.
Farsang István, a révkomáromi Selye János
Gimnázium rimaszombati diákja évek óta kutatja
a Dél-Szlovákiában található Cseres-hegységet,
annak geomorfológiai alakjait, ill. ásványait. Az
utóbbi években az egyes helyszínekről sikerült leírnia több, ezen helyekről még le nem írt ásványfajt.
Miskolcon legújabb eredményeit A Cseres-hegységbeli Bucsony-Bolgáromi vulkanikus komplexum
ásványtani jellemzése című előadása keretén belül

hogy rengeteg fiatal jelentkezett az idők során, így
átengedtük nekik a terepet. De a verseny jóvoltából
ismerkedtünk meg a KOR-ZÁR együttessel is, akikkel Udvardon egy közös koncerten is szerepeltünk.

Szeretnénk eljátszani a már meglévő dalainkat,
köztük a legutolsót is, amely a Győry Dezső tanári konferencia szervezőinek a felkérésére született
(Kisebbségi öntudat), s a Zsélyi Katalin rendezte
műsorban fellép a Tóth Zsófia vezette Blaha Lujza vegyeskar, Páko Mária és meghívtuk azokat is,
akik szavalóként közreműködtek az estjeinken,
így Lenner Zsuzsát, Pelle Tímeát, Demjén Attilát,
Demjén Mónikát és Túrós Mártát is. Az est műsorvezetője Csank Katalin lesz, és ígérjük, hogy lesz
meglepi is.
Húsz év egy együttes életében nagy idő, s adódik a
kérdés: hogyan tovább?

Jó a kérdés, de nehéz rá a válasz. Sok függ a közönség reakciójától is. Ha veszik a lapot, s lesznek
további felkérések, meghívások is, akkor ez ösztönzést adhat arra, hogy akár a negyvenéves évfordulót is közösen ünnepeljük meg.
jdj, fotó: archív

Meg is vásárolhatják
Danka Bakšová
alkotásait

prezentálta. A törmelékkúpokból, lávafolyásokból és a bolgáromi maarból felépülő komplexum
megakristályairól, bázisos és ultrabázisos zárványairól, fluidumásványairól és a posztmagmatikus
mineralizáció folytán létrejött karbonátjairól és
zeolitjairól szóló előadását a háromtagú szakmai
zsűri szekciója legjobbjának találta. Farsang István
emellett az abszolút első helyezettnek járó Magyar
Tudományos Akadémia különdíját is elhozhatta,
valamint felkérést kapott a 2010. évi OFD-n való
részvételre is, melyen már az egyetemisták között
mutathatja be készülő szakdolgozatát.

Danka Bakšová fazekasművész dekorációs
tárgyaiból nyílt kiállítás a Városi Hivatal földszinti kiállítótermében. A karácsonyi ajándéknak is alkalmas apró műtárgyak az év végéig
tekinthetők meg, s akár meg is vásárolhatóak.
A kiállításról bővebben jövő heti számunkban
olvashatnak.

Fehér István, felkészítő tanár

Kép és szöveg: jdj
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Emlékezés Dúdor István festőművészre

Maroknyian Tornalján, lényegesen többen Deresken
Születésének meg nem élt 60. évfordulóján – előbb a tornaljai városi parkban
maroknyian majd végső nyughelyén,
a dereski temetőben már jóval többen – emlékeztek barátok, ismerősök,
falubeliek és a Dúdor hagyatékot ápolók
november 11-én Gömör tragikusan fiatalon elhunyt festőgéniuszára, Dúdor
Istvánra.
Halálának helyén egyik legavatottabb ismerője,
barátja, Kovács Magda író beszélt Dúdorról, hangsúlyozva a tehetség áldás és átok mivoltát, a nem e
világra való, meg nem érthető tehetségek beilleszkedésének lehetetlenségét, a gerinces, véleményükért kiálló egyéniségek sokszorosan nehéz sorsát,
ilyennek ábrázolva Dúdor Istvánt, a földre hullt
fénylopó angyalként, embrió pózban holtan talált
festőt. Fényképét annál a padnál helyezték el barátai, ahol a halál érte, mellette virágok, mécsesek
emlékeztek a pályája csúcsán tragikusan elhunyt
művészre. Halála óta 22 év telt el, gyilkosa ma is
nyugodtan ott sétálgathat fertelmes tettének helyszínén, szabadon s úgy, hogy ma is csak élősködője

a társadalomnak s nem értékteremtője. Áldozata,
ki viszont nehezen volt érthető akkor emberként,
szenvedő alkotóként, akinek filléres gondok közé
szorították szárnyalását és aprópénzzel fizették ki
tehetségét, 22 éve ott fent alussza álmát a dereski
templom felett, az általa megfestett három fenyő
tövében.
A Dúdorra való emlékezést Farkas Veronika,
a festő alkotásait egyik legjobban ismerő művészettörténész, egykori társa gondolta ki, szervezte
meg, ebben a 60. születésnapját meg nem élt művész családja, a dereski községi hivatal, Galo Béla,
Deresk polgármestere és a még meglévő barátok,
pártolók segítették. Dúdor István meg nem élt
születése napján egyre jobban erősödik az igény
a hagyatékot tisztességgel ápolók és a festő emlékét nem a maguk megélhetési céljaira kihasználók közt: a méltatlanul elfeledett alkotó kultuszát
helyes kontextusban, alkotásai új értelmezésében
kell a jelen és a jövő elé tárni. Felmerült egy Dúdor
István képzőművészeti alkotótábor megszervezésének igénye és lehetősége, az alkotói hagyaték
rendszerezésének fontossága, egy róla elnevezett
képzőművészeti díj vagy ösztöndíj alapítása. Ezek-

ben a kérdésekben Deresk község, a család és a hagyaték ápolói együttesen kívánnak a közeljövőben
döntést hozni. Dúdor István meg nem élt 60. születésnapjára emlékezve a komáromi Limes Galéria,
Farkas Veronika rendezésében november 13-án
nyitott kiállítást. A rimaszombati Gömör-Kishonti
Múzeumban december 11-én, a múzeum tulajdonában lévő igen kiváló gyűjteményből rendeznek
időszaki kiállítást ebből az alkalomból.
Kép és szöveg: gemma

Hulita Vilmos unokái is eljöttek
Sokan már Füleken sem tudják, hogy ki is volt
Hulita Vilmos, aki meghatározta a város egész
múlt századát. Az 1945-ös impériumváltás után
egyszerűen megpróbálták kitörölni őt az emberek
emlékezetéből.
Holott Hulita Vilmos nemcsak igazgatója volt
27 évig a füleki zománcgyárnak, hanem egy időben polgármestere is a városnak, s nélküle aligha
lehetett volna elképzelni a Kovosmalt néven újraindult gyár második virágkorát sem.
A Koháry István Polgári Társulás szervezésében két estén át a zománcgyár volt a téma (a helyi
múzeumban kiállítás is látható a gyár egykori termékeiből), Agócs Attila történész, a Vármúzeum
igazgatója tartott ugyanis kétrészes előadást a gyár
első negyven évéről, valamint Hulita Vilmosról,
aki ennek a történetnek meghatározó szereplője
volt. Hulita a Bánságból, Karánsebesről érkezett
Budapest és Párizs érintésével Fülekre, ahol 1915-

40 éves a kassai
Thália Színház
November 28.-án gálaműsorral ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját a kassai Thália Színház,
amelynek jelenleg a feledi Pólos Árpád mellett a rimaszombati Tóbisz Titusz is a tagja. Titusz játszik a

ben tehetséges mérnököt kerestek. Hulita karrierje
gyorsan ívelt felfelé az 1908-ban alapított gyárban,
s alig egy év múlva már a gyár igazgatói székében
találjuk. Hulita kiválóan alkalmazkodva a korabeli igényekhez, a munkások létszámát a kezdeti
400 főről 1944 végére már 4 400 főre tornázta fel,
s 110 községből érkeztek alkalmazottak a gyárba.
De meghatározó figurája lett a város életének is,
annyira, hogy a polgármesteri címet is elnyerte, s
pl. egyik leglelkesebb támogatója lett az 1920-ban
megalakult Füleki Torna Clubnak (FTC), amelynek
focicsapata a harmincas években a szlovák bajnoki
címet is megszerezte. Nem volt olyan ember, akinek ne köszönt volna előre – tette hozzá Agócs előadásához egy hallgató, aki szerint, bár a szocialista
hatalomátvétel után a nevét hivatalosan le sem
lehetett írni, soha egy rossz szót nem lehetett róla
hallani, s alakja legendává nemesült a füleki köztudatban.

jubileumi évad két új bemutatójában, a Fekete Péter
c. operettben, ill. a Két úr szolgája c. vígjátékban is,
amelyet Valló Péter Kossuth-díjas rendező állított
színpadra. Két nappal a jubileum előtt Miklósi Péter
beszélget az alapító tagokkal, s megjelenik az alkalomra a társulat negyven esztendejét felidéző kötet
is, majd másnap Benedek Lászlónak, a Gömöri Fotóklub elnökének kiállítását is megnyitják a Márai
Kávézóban, aki a két legutóbbi bemutatót fotózta.

Az előadásra Olaszországból, ill. Pozsonyból megérkezett két unokája, Éva és Béla is, akik szintén
megosztották az emlékeiket a hallgatósággal.
Kérdésemre, hogy lesz-e az előadásnak folytatása,
s megtudhatjuk-e, hogyan, s kikkel folytatódott a
gyár sikertörténete 1948 után, Agócs Attila nem túl
optimistán válaszolt, s mint elmondta, a kilencvenes években a gyár levéltára teljesen tönkrement, s
az elázott iratokat konténerekbe lapátolva vitték el
a gyár területéről.
Kép és szöveg: jdj

Mivel a Thália Színház továbbra is igen nehéz anyagi helyzetben van, kérik, hogy aki teheti, továbbra
is támogassa a színházat. Ezt megtehetik banki
átutalással: Divadelné združenie Thália, OTP Banka Slovensko, č. ú.: 11358737/5200; postai pénzes
utalvánnyal: Thália Színházi Társulás, Timonova
3., 040 01 Košice vagy személyesen a színház gazdasági vagy szervezési osztályán.
jdj
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Pihenő
Irodalmi Szemle – 2009/11
A tartalomból: Pomogáts Béla:

Nyelvtörvény és civil társadalom *
Kozsár Zsuzsanna: Menekülés (1) *
Pomogáts Béla köszöntése (Cselényi László) *
Beszélgetés Pomogáts Bélával * Kovács Győző:
„Egy vers” * Vasi Szabó János: Fénylő csillag, sötét
csillag * Gágyor József versei * Polgár Anikó: Egy
iskoladráma levélbetétjének fordítástörténeti tanulságai * Villebald: Számítógépes versek * Miloš
Janoušek: Tiszta egyedek * Csicsay Alajos: Kádár
János, mint irodalmi téma

Nagyanyáink receptjeiből
A hat éve működő, derencsényi Valgata Polgári Társulás főként az óvodások és kisiskolások
számára rendez foglalkozásokat. Emellett céljuk a
népi hagyományok megőrzése és továbbadása. A
legnagyobb szlovák mesemondó, P. E. Dobšinský
örökségének megőrzése és ismertetése mellett a
népi gasztronómia értékeinek felelevenítésével is
foglalkoznak. Ennek beteljesülése a nemrég napvilágot látott Kishonti finomságok című receptgyűjtemény. Az ötvenoldalas brossúra a kishonti falvakban végzett hosszas kutatómunka eredménye.
A kötet révén betekintést nyerhet az olvasó a régi,
lassan feledésbe merülő idők emberének mindennapi étrendje mellett egy-egy fejezet erejéig azok
mindennapjaiba is. A színes fotókkal illusztrált
egyszerű paraszti ételeket felvonultató recepttár
nagyszerű keresztmetszete a régi kor kishonti
emberei egykori életének. Ajánlom mindazoknak,
akik a már feledésbe merült életformát egy-egy
egyszerűbb étel ízével szeretnék feleleveníteni.

Töpörtyűs titok

(A meleghegyi Zdenka Sujo receptje)

2009. 11. 23.

A folyórat beszerezhető a rimaszombati Tompa
Mihály könyvesboltban.

Kürtös – 2009/11

November 25. – A magyar labdarúgás napja

A tartalomból: 20 évvel a bársonyos

forradalom után * Megyei választások – 2009 * A Szécsénykovácsi és
Hugyag közötti híd története * Magyar őstörténeti válogatás * Az Ipoly Eurorégió egy
évtizede * Csemadok 60 * Őszirózsás kívánságkosár * Krúdy Gyula emléknap Szécsénykovácsiban
Lukanényei szüret * Ősz a kertekben

Kovászt készítünk, majd a hozzávalókból elkészítjük a tésztát. A tésztába belekeverjük a tepertőt.
A megkevert tésztát kisodorjuk, több rétegre
hajtva cipót formázunk belőle. Miután megkelt,
apró buktákat készítünk, melyeket szilvalekvárral
megtöltünk, végül megsütünk.

Tormaleves

(Az eszterécsi Pivnik Júlia receptje)

Tőzsér Árpád *
Esti dramolett

20-30 fiatal tormalevél, 10-15 dkg füstölt szalonna, 4 gerezd fokhagyma, 3 dl tej, 1 dl tejszín, sima
liszt

lr

Könyvesbolti kedvezmény

10 %-os
kedvezmény 48. hét

(londoni 6:3)
– A nők elleni erőszak megszüntetésének
napja
November 27. – A Nobel-díjak alapításának
napja
– Nemzetközi ne vásárolj semmit nap – Buy
Nothing Day
November 29. – Advent 1. vasárnapja

1 kg sima liszt, 1 db élesztő, 3 dcl tej, 1 tégely
tejföl, 1 kanál só, 2 kanál cukor, 2 tojás, 1 kiskanál
sertészsír, szilvalekvár, tepertő

A megmosott tormaleveleket csíkokra vágjuk,
majd puhára főzzük. A megfőtt leveleket leszűrjük
majd kétszer átöblítjük. Az átmosott leveleket felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, majd feltesszük
főni. Míg fő, addig rántást készítünk: megpirítjuk
a szalonnát, hozzáadjuk a fokhagymát, piros
paprikával fűszerezzük. A kész rántást elkeverjük
a levesben, sózzuk, borsozzuk. Felforraljuk és 5
percig főzzük. Besűrítjük a tejben elkevert liszttel,
tejszínnel finomítjuk. Kenyérrel tálaljuk.

Tompa Mihály könyvesbolt

Jeles Napok

Lapunk az idén is folytatja gyümölcsöző
együttműködését a rimaszombati Tompa könyvesbolttal.
A Toplista játék mellett olvasóink hetente kaphatnak
10 százalékos kedvezményt a könyvesboltban.
Ehhez elég, ha kivágják szelvényünket és azt beviszik
a könyvesboltba. Fontos, hogy a kivágott szelvény
csak az aktuális héten érvényes, a későbbiekben azt
nem fogadják el, s azt nem lehet fénymásolni sem.

1.
Művirág gyökerét ne keresd, ne áss:
földre plexi-lét nem emlékezhet.
Ninsc visszatérés, se örök, se más:
mű-istenekben nincsen kezdet.
2.
Történt, hogy partokat szült a tenger,
szirtek fakadtak s a szirteken rózsák. –
S az üzekvő elemek sarját, az embert
kiűzte a kertből az elárult Jóság.
3.
S emeltünk magunknak várat az űrben,
a kárhozatba tükörvilágot,
koholtunk édent, fűtől hevülten. –
Csapnak ma arcunkba lét-virágok.
4.
S dől a fal, aminek elménk vetettük
(meglelte pontját tán Arkhimédész?),
ráncot kapnak a szirmok, s felettük
nem köröz lepke és esti kérdés.
5.
Leomlott Rómaként a nagy Trade Center,
helyén mítosz és mély hold-árok. –
Lehullt a rózsa, és lehull az ember,
tükörcserép közt műgyopárok.
6.
Fajok a porban, megannyi bűnjel. –
Kihajlik a második kertből szárunk.
Valaki akkor is kosbor-szemünkkel
néz, mikor türkör-édenben járunk.
* Tőzsér Árpád ezzel a versével nyerte el
a Quasimodo Emlékdíjat a balatonfüredi
költőversenyen.
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Janko Jesenský

Védelem (egy ügyvéd visszaemlékezései alapján)
Valamilyen szerencsétlent védtem az esküdtek előtt.
Érdekes eset volt. A férfi éjjel ért haza. A feleség, nagypofájú, minden lében két kanál, ezt szemére vetette,
majd lelkébe és becsületébe gázolt. Ezt már képtelen
volt elviselni, ezért picit megsimogatta a fejét. Nem tenyérrel, ahogy azt a szerelmesek teszik, hanem ököllel.
Az asszony sikoltozni kezdett, hogy megöli. Az após, aki
eközben az ágyon aludt, hirtelen felébredt. Felugrott,
felkapta a fejszét és szó nélkül megölte a vejét. Egy perc
alatt történt az egész.
Elolvastam néhány fejtegetést az emberi beszámíthatatlanságról, főleg az úgynevezett szomnolenciáról, védőbeszédemet megírtam, bebifláztam, kijegyzeteltem a
nagynevű tudósok neveit, tanulmányaik egyes részeit,
jeleket csináltam az idézetekhez, és az egész paksamétát a büntetőtörvénykönyv és a vádirat mellé a táskámba
raktam.
Hajnali négy körül készülődnöm kellett, hogy kilencre elérjem a tárgyalást a városban. Ahogy leültem a fülkében,
el is szenderedtem. Barátom, Zurkovský, a diósdi jegyző
ébresztett. Magas, vékony férfi, árszerű, vékony olajozott
bajusszal, hosszúkás arccal, pipaszár lábakkal és derékkal megáldva. Vadászatra indulván rövid vadászzubbonyt
viselt, csapott tetejű kalapot, vastag sárga cipőt és térdig
érő harisnyát. Vállán duplacsövű puska, és egy tölténytáska, amit én adtam neki kölcsön és elfelejtett visszaadni. Hüvelyeket, gyutacsokat, golyókat tartott benne. Itt
tartotta a puskaporos dobozát és tölténykészítő gépecskéjét is.
Valaha nagyon kedves volt számomra ez a kis táska, mivel
feleségem ajándékozta nekem első közös karácsonyunkon. Ezért vettem egy hasonlót, miután rájöttem arra,
hogy az ember ne adhat kölcsön a barátjának pénzt, pipát, könyvet, de még ügyvédi táskát se.
Tudomásul vettem, hogy társaságával vaddisznóvadászatra indult. Kinyitotta a táskácskát, elővette a
patronozógépet, a fülke asztalkájára erősítette, majd
belefogott a tölténygyártásba. Én addig a duplacsövűjét
vizsgálgattam.
– Szép puska – jegyeztem meg
– És milyen kiválóan lehet vele lőni. Nem téveszt célt.
Elvette tőlem a fegyvert, és elkezdte magyarázni az elvét.
A patronozó műszert elrakta a táskába, azt pedig a kalapom mellé tette. Miután mindent részletesen elmagyarázott, megkérdezte:
–  Te nem vadászol?
– Nem. Barbár szórakozásnak tartom.
Megvetően felnevetett.
– Nem értem azokat, akik nem vadásznak – kezdte. – Hisz
ez a legszebb szórakozás… Kint vagy a szabad ég alatt,
a természetben. A természet pedig olyan, mint egy kívánatos lány. Ha ébredezik, ha virágzik, ha haldoklik, ha
meghal, mindig gyönyörű. Én akkor szeretem legjobban,
mikor halott, beborítva fehér hótakaróval, mivel akkor
nekünk vadászoknak a legkönnyebben elárulja, mit, hol
rejteget.
–  Ez a természet, nem pedig a vadászat, – tiltakoztam.
–  És ez a legegészségesebb szórakozás, – folytatta, nem
zavartatva magát megjegyzésemmel. – Kint vagy a friss
levegőn. Az egyetlen hatékony orvosság, amit nem kell
megvennünk. A legjobb patikaszer patikus és patika nélkül. Ha a réten, ha az erdőben vagy, közvetlenül ezt a
nektárt szívod, ezt az orvosságot. Jársz, futsz. Gyomrod
fel alá jár ész nélkül, véred kering tested legelhagyatot-

tabb részében is. Fejed tiszta, szíved bátor…
–  Dobd el a puskát, akkor igen.
–   Miért dobnám el. Ha megéhezek, lövök pecsenyének
valót… Tudományos szempontból is a vadászatot, mint
a legokosabb foglalatosságot ajánlom. Neked azt az állatot, amire vadászol, behatóan kell ismerned, amúgy
lövésed sikertelen lesz. Szokásai, természete a kisujjadban kell, hogy legyenek. Te azt sem tudod, hogy hogyan
kell állni, mikor mondjuk a szél alulról fúj. Hogyan kell
elbújni, hogy az állat ne érezzen meg? Mikor és hogy kell
fajdkakasra vadászni? A buta nyúl becsap téged…
Kezdett már idegesíteni hencegése.
– Mennyire büszke vagy. De soha semmit nem lősz. Ma
sem – kezdtem korholni.
–  Én? Soha nem tévesztek célt. Várj csak, kiverem a szemed azzal a vaddisznóval, amit ma lövök. Jó előérzetem
van.
–  Fogadjunk, hogy nem sikerül.
– Tíz üveg borban, hogy igen.  
– Rendben.
Kezet ráztunk.
– És hová mentek?
– Fraknóba, onnét tovább szekéren.
– Akkor Rebeliben elbúcsúzunk.
– Bizony, te fel, én le.
–  Sokáig várunk még?
– Majdnem egyszerre ér ide a vonat mindkét irányba.
Némi tétovázás után leszálltunk, de a másik vonatra
tovább kellett várnunk. Késett. Én állandóan az órámat
figyeltem, hogy sikerül-e kilencre beérnem oda, ahová
készültem. Ideges voltam. Fel s alá járkáltam a váróteremben. Kimentem a peronra. Lestem a vonatokat.
Zurkovskýval majdnem összevesztem és hajszál híján baj
is történhetett volna, de beszóltak a váróterembe:
– Fraknó, Boleman, Russt, beszállás!
Ezután közvetlenül:
–  Csurran, Pálost, Bereményi, kérjük szálljanak fel, mert
a vonat azonnal indul.
Összeszedtük dolgainkat és mindketten felszálltunk a
saját vonatunkra. A vicinális hernyóként vánszorgott. Az
óramutató közeledett a kilences felé és még két állomás
volt hátra. Nem bírtam ülni. Hol a fülke ajtaját, hol az ablakot nyitogattam, kidugtam a fejemet, nyakamat nyújtogattam, s a város tornyait kerestem tekintetemmel.
Nem láttam semmit. Csak nem nyelte el a föld? – morfondíroztam, és káromoltam az összes vicinálist, amely
képes felfordulni egy dióhéjon vagy egy csiga miatt a
vágányon visszafordulni. Az elnök bizonyára az orromra koppint a késés miatt. Szívesen megnógattam volna
a mozdonyt, de az csak komótosan pöfékelt, fújtatott,
zörgött, csikorgott kedve szerint. Ha a közelben lett volna
egy kocsikísérő vagy vasúti vezető, vagy olyan valaki, aki
ezeknek, az árvíz előtti játékszereknek a sebességét határozza meg, botrányt okoztam volna haragomban. Lehet,
hogy felajánlottam volna az összes szivaromat azért,
hogy gyorsítsunk. De csak magamban mérgelődhettem.
Kilenckor megpillantottam a tornyot. Tíz perccel kilenc
után, miután megálltunk és kiszállhattam, elkezdtem
futni a törvényszék épülete felé. Felszaladtam a lépcsőn,
majd berontottam a tanácsterembe. Épp akkor szállingózott be az elnök a bírókkal. Az esküdtek már bent voltak.
Fellélegeztem. Levettem a felöltőmet, átnyújtottam a
törvényszolgának a kalapommal és a botommal együtt.
Táskámat a hónom alá csaptam és leültem a helyemre.

Homlokomról és nyakamról dőlt a verejték. Alig bírtam
törölgetni. Szívem hevesen vert, kezem remegett. Az
ügyet jelesen áttanulmányoztam. A tanúk jól szerepeltek. Az orvosok, a lelki bajok szakértői a szám íze szerint
nyilatkoztak.
A védőbeszédem során belekezdtem a szomnolencia
magyarázatába. Széles gesztussal az esküdtek felé fordultam:
– Tisztelt esküdtek! Tegyünk különbséget és soha ne siessük el döntésünket. A beszámíthatatlan ember lehet
beteg, lehet egészséges is. A beszámíthatatlan beteget
bolondnak nevezik… A beszámíthatatlan viszont lehet
egészséges is, esetleg teljesen részeg vagy annyira dühös, hogy a harag teljesen elveszi az eszét. Az, akit én
védek, nem volt sem részeg, sem dühös. Amikor megölte
vejét, aludt. Igen, tisztelt esküdtek, aludt … Ahogy a német szaktekintély mondja …
A szaktekintély neve sehogy sem jutott az eszembe. Fel
volt jegyezve az idézetek mellett a táskámban. Gyorsan
kinyitottam, közben folytattam:
– Gyönyörűen ejtik… Engedjék meg, hogy az ő pontos
szavaival élve …
Bedugtam a kezem a táskába, hogy előszedjem a jegyzeteket.
– Okos szavak ….
Akkor valami ujjbegyen szúrt. Kezem kirántottam a táskából. A táska felborult, én pedig a kezemmel a levegőben integetve a fájdalomtól, kidülledt szemekkel néztem,
hogy mi történik.
A zöld asztalra kiszóródtak a töltények, puskapor, sörétek, golyók, gyutacsok, végül a patronozógép is. A golyók
legurultak az asztalról, egyenesen az esküdtek lábai elé.
A vadászkés a táskából kandikált ki. A puskaportartó a
fiskálisig repült, aki a kezével elkapta és akkorát csapott
rá, hogy minden tollszár és ceruza elkezdett mozogni és
gurulni. Az egyik vöröshajú esküdt felugrott, utána a többiek és elkezdték összeszedni a szétgurult tárgyakat. Az
elnök nyugtalanul megmoccant a székén és áthajolva az
asztalon, nézte, mit szedegetnek az esküdtek.
A meglepetéstől nem tudtam megszólalni és nagyon hülye képet vághattam, mert az egyik bíró elkezdett rajtam
nevetni. Ahogy körbenéztem, láttam, hogy a fiskális is
nevet, néhány esküdt és maga az elnök is. Tíz percig tartott, míg annyira magamhoz tértem, hogy képes lettem
magyarázatot adni a történtekre.
Keserű mosollyal megjegyeztem:
–  Egy vadásszal utaztam és elcseréltük a táskáinkat…
– Tegyünk különbséget és soha ne siessük el döntésünket,
– pillantott rám az elnök, idézve a saját védőbeszédemből.
Egyetértésem jeléül meghajoltam, és folytattam a beszédemet.
A tárgyalásról hazafelé tartva jót nevettem saját magamon. S elképzeltem, ahogy Zurkovský a német szaktekintély idézeteivel próbál vadat lőni. Vaddisznót biztos nem
terített le, az ügyfelemet pedig az idézetek nélkül is felmentették. Ennek örömére jólesik majd az a tíz üveg bor.  
A vicinálison eszembe jutott a szaktekintély neve is: Freud! Hogy vinné el az ördög.
Zurkovský visszaadta a táskát a jegyzeteimmel.
Biztosan haragjában.
Lovas Róbert fordítása

8

Vélemény

2009. 11. 23.

Ki él igazán vissza a bizalommal?
A személyemet mélyen sértő „Visszaélés a bizalommal” című cikkre szeretnék reagálni. Sajnos
sok mindent el tudtam képzelni egy-két „barátomról”, de be kell vallanom, felülmúlták önmagukat.
Jelentéktelen embereknek nevezni azokat, akik
egyet nem értve az MKP politizálásával, otthagyták
a pártot, igazán nagy arcátlanság. Még jó, hogy
vannak közöttünk olyanok, akik csupa gerinc
emberként ilyen és ehhez hasonló mocskos propagandára szorulva bíráskodnak egy újság hasábjain.
Visszatérve azokra a jelentéktelen emberekre,
akik otthagyták az MKP-t, tudni kell róluk, az én
vezetésem alatt szinte mindent ők szerveztek a
pártnak! Dolgoztak szívvel-lélekkel, energiájukat,
emberi hitelüket, szabadidejüket, kapcsolataikat
áldozták az MKP-ra, amíg úgy gondolták, hogy
van értelme. Példaként lásd a rimaszombati MKP
honlapját, ami a mai napig csupa olyan cikkel és
eseménnyel van tele, amit jómagam és hozzám
hasonló jelentéktelennek minősített emberek
segítségével szerveztem és készítettem. Köszönöm
tehát mindannyiótoknak a sok munkát, íme megkaptuk méltó jutalmunkat és a hozzá járó kiutalt
„jelentéktelen” minősítést! Menjünk csak szépen
sorba végig, az engem és az iskolát ért vádakon.
Orosz István megosztotta az egységes magyarságot! Kedves bírálók! Ha ősz fejjel, bölcsességgel
megtelve nem vettétek volna eddig észre, elárulom, a magyarság sajnos soha nem volt egységes
Rimaszombatban sem! Az MKP elnökeként
igyekeztem mindig a legjobb tudásom szerint
cselekedni, úgy látszik, nem igazán sikerült. Június
10-én összehívtam az elnökséget, ha az elhangzottakat jegyzőkönyvezte az elnökség, akkor evidens
kell, hogy legyen, szándékomban állt nem csak
lemondani az összes funkciómról, de kilépni az
MKP-ból. Ezt többek kérésére nem tettem meg.
Azért, hogy ezzel ne ártsak akkor a pártnak! Mint

Köszönetnyilvánítások
Szeretnék köszönetet
mondani mindenkinek, aki a megyei
választásokon bizalmat
szavazott nekem.
Szavazatukkal megmutatták, hogy lehetséges
jó eredményt elérni
agresszív kampány és
politikai nyomásgyakorlás nélkül is.
Végül szeretnék gratulálni mindazoknak, akik
mint a polgárok választott képviselői, a megyei
parlamentben fogják régiónkat képviselni.
MUDr. Cifruš István, MPH,
Besztercebánya megyei képviselőjelölt

tudják, kedves bírálóim, egypár tudósító és újságíró akkoriban mást sem szeretett volna hallani,
csak azt, hogy elnökként én is távozom a pártból.
Lehet, hogy erre már nem emlékeznek. Fölháborító viszont az, hogy azok bizonygatják a legnagyobb
vehemenciával az igazukat, akik részt sem vettek
ezen az ülésen.
Szóban megígértem, hogy nem hagyom el az
MKP-t! Ez így csúsztatás, pontosan azt mondtam ugyanis: egyelőre nem hagyom el az MKP-t.
Keressék ki a jegyzőkönyvből! Miért döntöttem
úgy, ahogy döntöttem? A válasz egyszerű! Én
megkaptam Önöktől, tőletek a mocskolódást
a Gömöri Hírlap hasábjain, a többi másként vélekedő azonban csak szóban, az én fülem hallatára.
Talán ebből a mocskolódásból lett elegem, nem
gondoljátok „gerinces” barátaim? Ezért döntöttem
úgy, hogy augusztus 20-án kilépek az MKP-ból.
Nem mindjárt, ahogy ti írtátok, csak kéthónapnyi
gyomorforgató és rágalmazó mocskolódás hallgatása után. A június 23-i taggyűlésen nem vettem
részt, nem tartózkodtam idehaza és nem azért,
mert 25 tagnak nem mertem a szemébe nézni – ha
egyáltalán voltatok annyian és határozatképes
volt a taggyűlés. Van egy nagyon fontos dolog,
amit szeretnék a tudtotokra adni echte becsületes
barátaim. NEM VAGYOK A HÍD PÁRT TAGJA! Ha
valaki mást állít, akkor hazudik és rágalmaz!
Az engem gyalázó cikk eddigi részét még
lenyeltem volna. Ezek után következett számomra
az igazi meglepetés. A cikk szerzője (szerzői?) azt
írja, hogy nyomást gyakorolok az alkalmazottakra,
tagokat toborzok egy olyan pártba, amelynek magam sem vagyok tagja. Ez szemenszedett hazugság
és rágalom! Erre nem én, hanem a tantestület és az
alkalmazottak kívántak reagálni és meg is tették
egy nyilatkozat formájában. Hogy TAGTOBORZÓ
plakát volt kifüggesztve a tantestületiben, arról

Engedjék meg, hogy
megköszönjem azt a bizalmat és támogatást,
amelyet a november
14-i választásokon
kaptam Önöktől.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy
független jelöltként, az
Önök jóvoltából ilyen
komoly eredményt sikerült elérnem. Ez azonban
kötelez is arra, hogy mindent megtegyek egy
minőségileg jobb egészségügyi ellátásért régiónk
minden lakosa számára, legyen az magyar, szlovák
vagy roma. Végezetül pedig kijelentem, hogy az
időnként nem túl tisztességes és személyeskedő
választási kampány ellenére a múltat félretéve
működjünk együtt azért, hogy közös szülőföldünk
gyarapodjon és jobb élete legyen mindenkinek, aki
Gömör-Kishontban él.
MUDr. Juhász Péter

csak annyit mondanék, hogy én semmi ilyesmiről
nem tudok! Tagtoborzó plakátot még csak nem
is láttam, sem a tantestületiben, sem máshol.
Bátran és büszkén kijelentem, hogy irányításom
alatt a Tompa Mihály Alapiskolában nem folyt
és nem folyik semmiféle tagtoborzás és politikai
nyomásgyakorlás. Ezeket a vádakat kategorikusan
elutasítom!
Sajnállak benneteket, ha ahhoz, hogy érdemeket szerezzetek a választóitoknál, ilyen eszközökre
volt-van szükségetek. Szeretném bebizonyítani,
hogy magyar emberként és iskolaigazgatóként
sokkal többet teszek nemzeti létünk megőrzése
érdekében, mint néhány „gerinces és becsületes”
MKP elnökségi tag. Lehet azonban segíteni! Én
nem határolódom el továbbra sem az együttműködéstől, amennyiben a magyar iskola lesz képviselőink körében a legfőbb prioritás és nem a futball,
amelyet eddig gőzerővel támogattak (mert ez
magyar sport! – az is együgyű, aki ezt elhiszi), meg
a több tízmillió koronás jégstadion és hasonló
ostobaságok, amiről a képviselőink heteken át
tudnak meddőn vitatkozni a testületi üléseken. Én
nem haragszom, csak elkeseredett vagyok, hogy
lassan némely emberek arcára már bármi ráfér!
Üdvözlettel: Orosz István

*
Természetesen helyt adtunk Orosz István véleményének, akit a Gömöri Hírlap 45. számában
megjelent politikai hirdetésben név szerint is
bírált az MKP Rimaszombati Helyi Szervezetének
Elnöksége. Mivel független lap vagyunk, nem
akarjuk elkötelezni magunkat egyik (magyar) párt
mellett sem, de nem szeretnénk részt venni a belső
vitáikban sem, ezért az ügyet a magunk részéről
lezártnak tekintjük.
Juhász Dósa János főszerkesztő

A Magyar Koalíció Pártja ezúttal is szeretne
köszönetet mondani
mindazoknak, akik a folyamatos elbizonytalanítás ellenére is a pártot
illetve annak képviselőit választották a megyei
választásokon.
Köszönjük a 17 416
szavazatot, s azt, hogy ezen szavazatok segítségével sikerült megőrizni Besztercebánya megyei
közgyűlésében a két képviselői helyet.
Mindent elkövetünk azért, hogy sikeresen képviseljük Önöket, ezért kérjük, hogy forduljanak
megválasztott képviselőinkhez bizalommal az
elkövetkező négy esztendőben is.
Magyar Koalíció Pártjának járási elnöksége
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 48. hétre
November 28., szombat
Média gyógyszertár
November 29., vasárnap
Kamilka gyógyszertár

Fogorvos

Meghívók
Ivan Gajan koncertje, Rimaszombat – november 24.
A XXIX. Zenei Ősz következő rendezvényére november
24.-én, kedden 19.00 órai kezdettel kerül sor a rimaszombati Városi Művelődési Központ esztrádtermében.
Ivan Gajan zongoraművész Frederyk Chopin műveiből
ad elő.
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Társulás és a rimaszombati VMK.

Már felnőttünk, DFS Lieskovček – november 27.
Fennállásának húszéves jubileuma alkalmából Már
felnőttünk címmel november 27.-én, pénteken 15.00
órai kezdettel fotókiállítás nyílik a Relax Szabadidőközpont tükörtermében, amelyen a Lieskovček
gyerekfolklórcsoport albumából válogatnak.

Cigány Virtuózok koncertje, Rimaszombat
– november 29.
November 29.-én, vasárnap este 18.00 órai kezdettel
a Cigány Virtuózok (Cigánski ďiabli, Gypsy Devils) ad
koncertet a rimaszombati Városi Művelődési Központban.

November 28.-29., szombat-vasárnap
KASTAMED k.f.t., Rimaszombat, Körút
53., tel: 047/ 56 33 940

MOZIMŰSOR
November 25., szerda, 18.00 és 20.00

Wrestler, a pankrátor
amarikai-francia dráma

Dobré slovo szavalóverseny – Rimaszombat, november 24.
A bátkai iskola felújítása miatt az idén november 24.én, kedden, Rimaszombatban, a Tompa Mihály Alapiskolában rendezik meg a Dobré slovo szavalóverseny
nyolcadik évfolyamát. Kezdés 9.00 órakor.

A nap ciklusainak rejtelmei – november 25.

November 26.-29., csüt.-vasárnap, 18.00 és
20.00, szombaton és vasárnap csak 20.00

Képlet

amerikai misztikus thriller

November 25-én 16.30 órai kezdettel a rimaszombati
csillagvizsgálóban a Csillagászat nemzetközi éve és az
APW projekt keretében újabb jelentős vendég előadására kerül sor. A Szlovák Tudományos Akadémia asztronómiai intézetének igazgatója, RNDr. Aleš Kučera,
CS. tart előadást a Nap aktivitásairól és a tudósok jelenlegi napfoltokkal kapcsolatos álláspontjáról valamint ezen jelenségek hatásáról a földi életre. Szintén
beszámol tanulmányútjairól, amelynek keretében a
Kanári szigeteki gyönyörű felvételek a tudományos
ismeretek mellett szép tájakkal is megismertetik a
résztvevőket. Az előadás napján a délelőtti órákban a
tanárok számára rendezett asztronómiai szeminárium
keretében a rimaszombati és nyustyai gimnáziumok
tanárai és diákjai részt vehetnek az Út a Nap közepébe
című előadáson is.

November 28.-29., szombat-vasárnap, 18.00

Továbbállók

angol-amerikai komédia Sam Mendes
rendezésében

XV. Nógrádi Pedagógustalálkozó Füleken –
december 4.
A szervezők, a PRO SCHOLIS – Gömör és Nógrád
Kistérségi Közoktatás-fejlesztéséért p.t., az SZMPSZ
Losonci Területi Választmánya, az SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja, az Ifjúság
Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és a Füleki Magyar
Tannyelvű Gimnázium tisztelettel meghívják az érdeklődőket a XV. Nógrádi Pedagógustalálkozóra, amelyre
december 4.-én kerül sor Füleken, az Ifjúság Utrcai
Magyar Tannyelvű Alapiskolában.
Program: 08.45 – A Nógrádi Pedagógustalálkozó megnyitása; 09.00 – A gyermek és a csoport. Az élménypedagógia pszichológiai megközelítése (Peer Krisztina pszichológus); 09.30 – Élmény és tanulás. Az
élménypedagógia pedagógiai megközelítése (Földes
Petra tanár, mentálhigienikus); 10.00 – Kérdések negyedórája, 10.45 Élménypedagógia az osztályteremben
(Szűcs Kata programasszisztens); 11.30 – A megváltozott tanárszerep. Támogatás és értékelés a pedagógiai
folyamatban (Tóth Julianna tréner); 12.15 – Kérdések
negyedórája; 14.00 – Délutáni workshopok: 1. szekció:
Élménypedagógia. Középpontban a vezetői szerepek
megtapasztalása és megismerése; 2. szekció: Élménypedagógia. Középpontban a csoportszerepek megtapasztalása és megismerése; 3. szekció: Tevékenységközpontú tanóra előkészítése és vezetése; 4. szekció:
Kalandpedagógia: élmények osztálytermen kívül

Felhívás
A világ több szemszögből, fotókiállítás –
november 27.
A XIX. alkalommal megrendezendő fotóhónap alkalmából a rimaszombati Városi Művelődési Központ
Ganevia Galériájában november 27.-én, pénteken
17.00 órakor nyílik meg Agáta Bartová, Oskar Kovács
és Juhász László fotókiállítása, amely január 15.-ig látogatható. A kiállítás szervezője az Oxymoron Polgári

Adjon vért – Feled, december 4.
A Cseres Helyi Akciócsoport a községi hivatallal,
a Nemzeti Transzfúziós Állomással és a Feketepataki
Véradók Klubjával együttműködve ingyenes véradást
szervez december 4.-én 8.00 és 10.00 között a feledi
Művelődési Központban.
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Hirdetés

Ingatlanok
• Bérbe adjuk a Rimaszombat Fő tér
23.-as szám alatti üzlethelyiségünket. Az érdeklődők – a vállalkozás
jellegének magadásával – 2009.
november 30.-ig írásban a következő
címen jelentkezhetnek: Reformovaná
kresťanská cirkev na Slovensku,
Kancelária synody, Hlavné námestie
23, 979 01 Rimavská Sobota. További
információ: reformata@reformata.sk
1235-47

• Eladó családi ház Tamásfalán,
a Tégla u. 7. szám alatt. 5 szoba,
konyha, kamra, fürdőszoba, WC, garázs. 600 m2-es telek. Aktuális 2010
áprilisától. Tel: 0948 005 911.
716-47
• Eladó családi ház Tamásfalán.
T. : 0905 885 559
Eladó háromszobás lakás Tiszolcon.
Ára: 12 600 €. T.: 0905 885 559
Szép, családi ház Simonyiban eladó.
Ára: 47 000 €. T.: 0905 885 559
2189-47

Szolgáltatások
• Földmunkák minibagger-rel.
Tel: 0903 515 109.
1208-52

• Költöztetés, szállítás autóval.
Tel: 0903 515 109.
148-47

• Kedves molett hölgyek, nálunk
Szenteste már egy hónappal korábban, vagyis november 24.-én, kedden
– minden árucikk 30 %-os kedvezménnyel. A kínálatban pizsama és
alsónemű is. Rimaszombat, Vasúti
u. 9..
734-47

Állás
• Munkát keres? Lehetőség itthon,
de akár külföldön is. Tel. szám: 0911
239 968
1281-47

Állatok
• Amerikai stafford – odber po
20.11. M: 0904 100 949.
1262-47

Hirdessen
magyarul is!

2009. 11. 23.

Karácsonyi vásár
Szívélyesen várjuk önöket a 2009.
december 15-16-között tartandó rimaszombati karácsonyi vásárra.
A Kishonti utcán, főként vegyes használati cikkeket, míg a Jánošík utcán frissítőket szeretnénk kínálni a vásár során.
Kérjük a vállalkozókat, hogy részvételi
szándékukat december 1-ig szíveskedjenek jelezni az alábbi elérhetőségeinken:
047/5604628 és 047/5604665
Az egyes számozott elárusítóhelyek bérleti díja a 95/2008 számú Rimaszombat
város általános érvényű rendelete alapján, következőképpen lett meghatározva:
Stand napi díja 4€/m2 (cipő, ruházat,
játékok, édességek, vegyes áru)
Az egyes standok hossza 2, 3, 5, míg szélessége 2 méterben van meghatározva.
A stand mellé leállított gépjárművek
napidíja 3,30 €
Népművészeti tárgyak árusítása esetében
a stand napidíja 2 /m2
Abban az esetben, ha saját készítésű
népművészeti tárgyai árusítása mellett
készítésüket is bemutatja, a stand
díjtalan.
A frissítőket árusító standok szintén
számozottak, átlagos díjuk: 88 €/2 nap
standonként
Az egyes standok mérete 2,4 x 5 m, ami
egy szabványos parkolóhely méretének
felel meg. Az egyes helyek méretét,
és árát, telefonos egyeztetés során
pontosítjuk. Az elektromos hálózatra
való csatlakozás esetén 10 €/2nap díjat
számolunk fel, a szemétszállítás díja
1,70 €/2nap.
A befizetendő összeget a város számlaszámára postai utalvánnyal kell befizetni, az ellenőrző szelvény másolatát pedig
a 047/5604679 számra kell elfaxolni.
Ezt követően, a résztvevőknek kiutaljuk
a standokat és az árusítási engedélyt.
Az engedélyeket a Városi hivatalban
a város stratégiai fejlődéséért felelős
részlegének vállalkozói előadósságán
lehet átvenni, legkésőbb a vásár megkezdésének napján 9 órakor.
Tisztelt eladók és polgárok szeretettel
várjuk Önöket a vásárra!

Szabad munkahelyek

könyvelő (kettős könyvelés), ingatlanügynök: Agentúra aktuálnych realít,
Rimaszombat – szakirányú középiskolai
végzettséggel  * fiókvezető: KAMA
Eperejes rimaszombati fiókja – szakirányú középiskolai végzettséggel
(meghallgatás a munkaadónál november
19.-én, tel: 047/ 58 122 82) * Asztalos,
gyártásvezető: Indeco kft., Rimaszombat
– inaslevéllel ill. középiskolai végzettséggel. * üzletközvetítő: Euroskola, Rimaszombat – inaslevéllel vagy szakirányú
középiskolai végzettséggel
Információ a 047/24 50 407 és 24 50
408-as telefonszámokon vagy személyesen a rimaszombati Munkaügyi Hivatalban – Cserencsényi u. 18., 214-es ajtó.
Érdeklődni a www.upsvar.sk-s internetes
oldalon is lehet.

Pályázat magyarországi
részképzésre jel. – dec. 7.-ig
A Magyar Köztársaság Oktatási és
Kulturális Minisztériuma a Balassi
Intézettel közösen pályázatot hirdet
miniszteri ösztöndíjas részképzésre
vagy részképzős tanulmányútra
a magyarországi felsőoktatási
intézmények nappali tagozatán a
2009/2010-es tanév tavaszi szemeszterére.
A pályázatokat november 9-től lehet
benyújtani, beadásának és postai
beérkezésének határideje: december 7., 16.00 óra. A pályázatokat a
Szövetség a Közös Célokért pozsonyi
irodájába kell benyújtani (Nám. 1.
mája 10-12, 815 57 Bratislava).
A részképzésben résztvevők havi
miniszteri ösztöndíja 40 460,- Ft/hó.
Pályázni teljes szemeszteres részképzésre (öt hónap) és részképzős
tanulmányútra (1-3 hónap) lehet. A
részképzős tanulmányútra elnyert
ösztöndíj 2010. február 15. és 2010.
június 15. közt használható fel.
A pályázati adatlap a Szövetség
a Közös Célokért irodáiban és a
Diákhálózatnál november 9-től
beszerezhető és letölthető: a www.
martonaron.hu honlapokról.
További információ kérhető:
Szövetség a Közös Célokért pozsonyi
irodája
815 57 Pozsony (Bratislava),
Nám. 1. mája 10-12.
Tel.: +421-2-52637633,
Mobil: +421-915733224
Fax: + 421- 2-52637632
E-mail: pozsony@szakc.sk vagy
neszmeri@szakc.sk

Uszoda nyitva tartása
október 1.-től
Hétfő: 8.00-15.00, 17.00-20.00
Kedd: 8.00-15.00
Szerda: 8.00-15.00, 17.00-20.00
Csütörtök: 8.00-20.00
Péntek: 8.00-15.00, 17.00-20.00
Szombat: 10.00-20.00
Vasárnap: 10.00-20.00

Érdeklődni a 047/56 22 972-es telefonszámon lehet. A Városi Közterület-fenntartó Vállalat értesíti az érdekelteket,
hogy az Általános Egészségügyi Biztosító
(Všeobecná zdravotná poisťovňa) ügyfelei  csütörtökönként 12.00 és 20.00,
szombatonként 10.00 és 20.00 óra
között 50%-os kedvezménnyel (amíg
a keret tart) vehetik igénybe a fedett
uszoda szolgáltatásait.

Téli stadion nyitva tartása november 23.-29. között:
nov. 23., hétfő: 9.00-11.30, 12.00-14.30 nov. 24.., kedd: 9.00-11.30, 12.00-14.30, 17.4519.00 nov. 25., szerda: 9.00-12.00, 12.30-15.00, 15.30-17.30 nov. 26., csüt.: 9.00-11.30,
12.00-14.30 nov. 27.., péntek: 9.00-11.30, 12.00-14.30 nov. 28., szombat: 20.00-22.00
nov. 29., vas.: 09.00-10.30, 14.00-16.00, 19.30-22.00

EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat

Heti specialitásunk: Halászlé
Menünk új ára 2,70 €/81,34 SK
Olcsó és minőségi
elszállásolás
Tel.: 047/56 22 517, 0905 745 308
Felveszünk: recepcióst,
pincérnőt/szakácsot
Tel.: 0918 392 513
Bérbe adok: raktárt rámpával az STK
épületében, Tel: 0918 392 513
Az STK felvesz: technikust műszaki
ellenőrzésre, emissziós ellenőrzésre,
eredetvizsgálatra. Tel: 0918 392 513
2009

Rimaszombat város eladásra kínálja
az alábbi ingóságát
PROTON 415 Gli típusú RS 251AV
rendszámú gépkocsi
Kikiáltási ára 330 €.
Emissziós és műszaki vizsgája 2009.
október 25-ig volt érvényes.
Az átíratás költségei a vásárlót terhelik.
Kérvényeiket a Városi Hivatal jogi és
vagyoni osztályának vagyoni előadósságára kézbesítsék.
A vételár az adásvételi szerződés aláírása
után, helyben fizetendő.

Lakossági fórumok Rimaszombatban
A rimaszombati Városi Képviselő-testület
döntése alapján az alábbi időpontokban
találkozhatnak az egyes városrész lakói
a város vezetőivel és a Városi Hivatal
alkalmazottaival:
november 23., hétfő – Nyugat-ltp,
Szabadka; Daxner AI előcsarnoka
november 25, szerda – Tamásfala,
Dúsa út, Méhész, Kurinc; közösségi ház
november 30., hétfő – Óváros-TormásAkasztóhegy, Rozsnyói u., Szabó-puszta, Szőlős, Rima-ltp., Kishonti u.;
Városi Művelődési Központ színházterme   
Az összejövetelek kezdési időpontja:
17.30

Pénzre van
szüksége?
Hívjon: 0905 329 178
www.peniazeprevas.sk
2005-51

sport

2009. 11. 23.
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Kapcsolatfelvétel Miskolccal Asztalitenisz, IV. liga – 7. forduló:
Mladosť Relax Rimaszombat C–STK Losonc (Kálnó B) 7:11, STK Tiszolc C–
és Nyíregyházával
Štefan Baláž, a rimaszombati VK Slovan női röplabdacsapat
elnöke Miroslav Juríček főszponzor támogatásával Miskolcra
látogattak, ahol találkoztak a Miskolci Vasutas Klub (MVSC)
és a Nyíregyháza röplabdacsapatának vezetőivel.

Tatran Breznička 13:5, Iskra D a S Nyustya–ŠKP Rimaszombat 1:17, Jednota
Málinec–STK Metabond Tornalja 9:9, STK Losonc (Kálnó C)–Mladosť Relax
Rimaszombat B 9:9, SO Kisrőce–DSTK Rimaszombat 6:12
A táblázat állása a 7. forduló után:
1.

A rimaszombati klub régebben is tartalmas kapcsolatokat ápolt egyes magyarországi klubokkal, így pl. a gödöllőiekkel, s mivel Szlovákián belül elég jelentősek a földrajzi távolságok, elhatározták, hogy olyan magyarországi klubokat
keresnek meg, amelyek viszonylag közel vannak, s amelyek színvonalban is
megütik a hazai extraligás mércét.
Miskolcon mind a hazaiak, mind pedig az ott vendégeskedő
nyíregyházaiak vezetőivel rövid megbeszélést folytattak, s abban maradtak,
hogy akár szerződést is kötnek a későbbi együttműködésről, amely nemcsak
kölcsönös vendégjátékokat, edzőmérkőzéseket jelent, de szó lehet akár játékosok cseréjéről, vendégjátékáról is. Toma Sándor, a miskolciak vezetőedzője
és Illyés Sándor a klub képviseletében örömmel fogadták a rimaszombatiak
megkeresését, s tájékoztattak arról is, hogy egy vadonatúj csapatot építenek,
amelyben nagyon sok a középiskolás. A nyíregyháziak kissé más cipőben
járnak, ők hosszú évekig voltak magyar bajnokok, s az utóbbi két évben
ezüstérmet szereztek. Ludvig Zsolt vezetőedző kérdésünkre elmondta, hogy
ők is anyagi gondokkal küszködnek, költségvetésük a felére apadt, de ennek
ellenére mindent megtesznek azért, hogy a csapat továbbra is a magyar extraliga meghatározó csapata maradjon.
A rimaszombati miniküldöttség a megbeszélést követően megtekintette a Miskolc–Nyíregyháza bajnoki mérkőzést, amelyet a taopasztaltabb
vendégek nyögvenyelősen bár, de 3:0 arányban megnyertek az igen lelkes
hazaiak ellen, akik többszáz fős közönség támogatását is élvezték.
Kép és szöveg: jdj

DSTK Rimaszombat 		 		

7 6010

83:43 19

2. STK Losonc (Kálnó B) 				

6 6000

75:33 18

3. STK Losonc (Kálnó C) 				

6 5100

71:37 17

4. ŠKP Rimaszombat 				

6 5010

87:21 16

5. Mladosť Relax Rimaszombat B

7 4120

82:44 16

6. STK Metabond Tornalja 				

7 2410

76:50 15

7.

Jednota Málinec 				

7 2230

47:61 13

8. STK Tiszolc C 				

7 2140

46:80 12

9. SO Kisrőce 				

6 2130

52:56 11

10. STK Losonc (Kálnó D) 				

7

42:66 11

11. Iskra D a S Nyustya 				

7 0160

36:90 8

12. Tatran Breznička 				

6 1050

27:81 8

13. Mladosť Relax Rimaszombat C

7 0160

32:94 8

1240

Jövő heti számunk tartalmából
Frissiben közöljük a megyei elnökválasztás eredményét, visszalapozunk
a Gömöri Hírlap 1989-es évfolyamába, s megtudhatják, hogyan tálalták a
bársonyos forradalom eseményeit a régió akkor is egyetlen magyar nyelvű
lapjában. Beszámolunk a szepsi Egressy Béni fesztiválról, a Dobré slovo szavalóversenyről, a Sorsvirág együttes jubileumi koncertjéről, a Rimaszombatban
megtartott lakossági fórumokról, egy füleki néprajzi fesztiválról, ahol az egyik
téma Kis Moszkva, azaz Korlát közelmúltja és jelene volt, s interjút közlünk
Marián Lackoval, valamint azt is megtudhatják, mit keresett két rimaszombati
Kínában.

Úszóstaféta Rimaszombatban
November 19.-én rendezték meg Rimaszombatban a már hagyományos
úszóstafétát, amelybe előbb a város alap- és középiskolásai, majd magánszemélyek is bekapcsolódhattak.
Az eseményen készültek Lovas Róbert fotói.

Štefan Baláž kis ajándékkal kedveskedik Ludvig Zsoltnak,
a nyíregyházaiak vezetőedzőjének

Könnyed győzelem Homonna ellen
A rimaszombati HKM jégkorongcsapata a hétközi fordulóban
sima győzelmet aratott a homonnaiak ellen a II. liga C csoportjában és továbbra is pontveszteség nélkül vezeti a tabellát.
HKM Rimaszombat – Homonna 8:3 (3:2, 2:1, 3:0)

Hazai gólütők: Bendík, Bačkor, Slovák, Murgaš 2, Golian, Malatinec, Klincko.
A rimaszombatiak összeállítása: Gábor, Murgaš, Slovák, Malatinec, Ľalík,
Oštrom, Slovák, Ďubek, Goláň, Trudič, Bendík, Juraštík, Bačkor, Golian,
Medveď, Klincko.
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Újabb hazai vereség
Sport/Hirdetés

Rimaszombat – Trencsén 1:2

Második hazai vereségét szenvedte el az idényben a rimaszombati labdarúgócsapat, amely augusztus 8-a óta nem nyert bajnoki
mérkőzést. A trencséniek ellen hiába vezettek Piszárék,
a vendégek fordítani tudtak.
Az első félidőben úgy tűnt, hosszú idő után ismét három pontnak örülhet a
győzelmektől már elszokott, egyre fogyatkozó rimaszombati szurkolótábor.
A 20. percben Zvara távoli lövését a meglepett Volešák csak kiütni tudta,
az érkező Husaník pedig a hálóba lőtt – 1:0. A tizennyolc éves csatárnak ez
volt az első találata a felnőttek között. A 32. percben Zvara növelhette volna
az előnyt, de tizenkét méterről a kapu fölé bombázott. Két perccel később a
rimaszombati védelemnek is dolga akadt: Kuciak csak megtolta a labdát, így a
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gólvonalon állva Gerinek kellett mentenie.
Szünet után feljavultak a vendégek, s az 50. percben Gergel beadása után
Depetris senkitől sem zavartatva egyenlített – 1:1. Tíz perccel később Volešák
kapus tett ki magáért, amikor Piszár szabadrúgását követően Gibala gólba tartó fejesét látványos vetődéssel védte. Ezután a vendégek percei következtek:
Godál fejese centikkel szállt a kapu fölé, Kubík jó lövése alig kerülte el a kaput.
A 76. percben azonban szögletet követően a trencséni csapatkapitány, Ševela
már pontosan célzott – 1:2. Egy perccel a lefújás előtt Piszár egyenlíthetett
volna: de 17 méterről szabadrúgásból csak a kapufát találta el.
Marián Kudlík, a rimaszombatiak vezetőedzője rendkívül szűkszavú volt a
mérkőzés után: „Ezt a meccset máshol játszották, nem a pályán…”
Rimaszombat – Trencsén 1:2 (1:0)

Góllövők: Husaník (20.), ill. Depetris (50.), Ševela (76.).
Sárga lap: Geri, Zvara.
Játékvezető: Horváth, 310 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Rubint, Geri, Zsivanovics, Morháč–Janečka, Piszár,
Zvara, Sihelský–Líška (53. Gibala), Husaník (73. Durec).
A rimaszombatiak a 18. fordulóban szabadnaposak, az előrejátszott 19. fordulóban december 5-én 13.00 órakor pedig a nagy rivális losonciakat fogadják.
A bajnokság állása
1. Púchov

15

9

4

2

20:11

31

2. Zlaté Moravce

15

8

4

3

25:14

28

3. Trenčín

15

5

8

2

21:12

23

4. Michalovce

16

5

6

5

17:14

21

5. Lučenec

15

4

7

4

20:14

19

6. D. Kubín

15

5

4

6

17:14

19

7. L. Mikuláš

15

5

4

6

16:18

19

8. R. Sobota

16

4

7

5

13:17

19

9. Prievidza

16

4

6

6

12:18

18

10. Ružomberok B

16

3

5

8

12:24

14

11. Šaľa

16

3

5

8

7:24

14

B. T.

Prognózis - A hét nagy részében többnyire erősen
felhős vagy borult, párás idő várható, helyenként
tartós ködre is számítani kell. Emellett, főleg a hét
közepén pár órás napsütés is lehet. Eső, zápor inkább
csak a hét elején valószínű, egyébként legfeljebb
ködszitálás fordulhat elő. Az éjszakák továbbra is
fagymentesek lesznek.
Reisz András

SZÜKSÉGEVAN
PÉNZRE?

Köszönöm mindazoknak, akik
az 1. fordulóban rám szavaztak.
Kérem, jöjjenek el szavazni
november 28.-án, szombaton is!

HÍVJA: 0944 268 848
0918 403 115
www.peniazeprevas.sk
2255-52

Eladó igen jó állapotban lévő FIAT
UNO D-1,3 gépkocsi EK és TK vizsgálat után. Ár megegyezés szerint. Tel:
0908 692 723.

1286-48

Stredná odborná škola
technická – Műszaki
Szakközépiskola, Školská 15,
Rimavská Sobota
azonnali belépéssel
adminisztratív munkaerőt
keresünk az igazgatói
titkárságra.
Írásbeli kérvényüket postán
vagy személyesen küldjék
el az iskola címére.
Tel.: 5634231
2256-48

Gömöri Hírlap
Kiadja a Rimaszombati Városi Hivatal. Szerkeszti: Juhász Dósa János (tel.: 047/56 04 676, 047/58 11 310, e-mail: gomorihirlap@rimavskasobota.sk) A szerkesztőség címe: 979 01 Rimaszombat (Rim. Sobota),
Svätopluk u. 5, P.O.Box 79. Hirdetési iroda: Dana Vojteková (tel. 047/56 04 673, fax: 047/56 33 742, e-mail:gemerskezvesti@rimavskasobota.sk), Hirdetési menedzser: Ing. Silling Géza (Mob.: 0907 255 600, 0910 913 191)
Nyomda: Reality-Print, Rimaszombat, Fábry u. 10. Nyilvántartási szám: EV 2918/09 Terjeszti: A Mediapress és magánterjesztők. Kapható: a régió standjain, egyes boltjaiban, a postahivatalokban és a rimaszombati
Tompa Mihály könyvesboltban. Régebbi számaink a www.rimavskasobota.sk honlapon is olvashatóak.

