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A favorit győzött – négy évig Maňka
Rendkívül alacsony érdeklődés mellett zajlottak a megyei
választások második fordulói
országszerte. Amíg az első fordulóban még Besztercebánya
megyében volt a legnagyobb
a szavazókedv (27,06 %), addig
a második fordulóban már csak
18,01 százalék járult az urnákhoz. Különösen alacsony volt a részvétel a magyarok lakta járásokban, a Losonciban 13,51 %, a Nagykürtösiben
16,20 %, a Nagyrőceiben 13,21 %, míg a Rimaszombatiban 14,05% döntött úgy, hogy eleget tesz állampolgári

kötelességének. Voltak falvak, ahol a 10 százalékot sem
érte el a választási kedv. Ahogy az várható volt, a megyeelnöki poszt Vladimír Maňkáé, a SMER brüsszeli európai
parlamenti képviselőjéé lett, aki 50 806 (53,71 %) szavazatot, míg Jozef Mikuš, a jobboldal jelöltje, akit sem az
MKP, sem a Most-Híd nem támogatott, 43 791 (46,29 %)
szavazatot szerzett. Maňka 11 körzetben tudott győzni,
míg ellenfele a Besztercebányai és a Nagykürtösi járásban
bizonyult a legjobbnak. A Rimaszombati járásban Mikuš
48,45, a Losonciban 45,74, a Nagyrőceiben 39,79, míg
a Poltáriban csak 22,97 százalékot kapott.
Kép és szöveg: jdj

Elnézésüket kérjük, hogy a szerkesztő hibájából legutóbbi számunk fejlécében elfelejtettük kicserélni a lapszámot. Továbbra is várjuk humoros képeiket szilveszteri számunkba. S már most jelezzük,
a december 21.-én megjelenő karácsonyi számunkban ismét lesz falinaptár, amelyet ezúttal a Gömöri
Fotóklub munkáival illusztráltunk.
Az egyes rendezvényeken készült fotóink a www.picasaweb.google.com/gomorihirlap
oldalon megtekinthetőek.

Melyikre szavazzak? Volt az
egyik leggyakoribb kérdés a magyarlakta körzetekben a megyei
választások második fordulója
előtt, s az a maréknyi ember, aki
eljött, az többnyire csak azért
karikázta a későbbi győztest,
mert az az első helyen szerepelt
a szavazólapon. A magyar pártok
ugyanis teljesen cserbenhagyták a választóikat a második
forduló előtt. A Híd már az első
fordulóban is Maňkát támogatta,
de velük az első forduló után
már senki sem törődött, az MKP
pedig váratlanul, egy-egy konc
reményében Maňkához pártolt
– legalábbis papíron, ugyanis
egyik sem jelent meg az elmúlt
két hétben nyilvánosan. Akadt
olyan képviselő is, aki a szememre vetette, hogy minek írtuk
meg, hogy hivatalosan beálltak
a smeres jelölt mellé.
De az emberek többsége teljesen
megcsömörlött a választásoktól.
A megyerendszer ugyanis az
eltelt nyolc esztendőben semmi
érdemlegeset nem hozott a számukra. Az utak és az egészségügy romokban, munka sehol,
s az iskolák színvonala is mélyen
a béka segge alatt. Így aztán az
első fordulóban is csak a kilátásba helyezett tavalyi szaloncukor,
leselejtezett hús, forralt bor és az
ingyenes urnákhoz szállítás növelte a választókedvet, de ahogy
bölcs kormányfőnk mondta,
mindez a választási folklór része,
s nem büntetendő cselekedet.
Ahogy azt is kijelentette, hogy ha
netán az ellenzék jelöltje győz,
akkor az csakis csalásnak lesz
köszönhető. Balkáni demokrácia
szlovák módra. De nem történt
csalás, „brüsszeli emberünk”
győzött, s már senki nem kérdezi
meg azt, hogy mi a fészkes fenének kellett a második fordulókra
milliókat kidobni, s az sem igen
érdekel már senkit, hogy mennyi
pénzt látunk az elkövetkező négy
esztendőben Brüsszelből, ahogy
az lépten-nyomon ígérve (hazudva) volt. Valószínűleg semennyit.
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Sertésinfluenza
nálunk is

Advent - 2009
A római-katolikus templomban tartott ökumenikus istentisztelettel elkezdődött az Advent
Rimaszombatban is. Az eseményen Cifruš István
polgármester mondott ünnepi beszédet (ennek
szerkesztett változata olvasható lapunk 6. oldalán),

Újabb öt áldozata van az ún. sertésinfluenzának járásunkban, ahol egy 2, egy 8, egy
18 és egy 34 éves nő, valamint egy 20 éves
férfi kapta el a vírust. Szlovákiában közel
500 esetet regisztráltak eddig, s már többen
meghaltak a betegség következtében. Jelenleg
7 alapiskolában és 5 óvodában van kényszerszünet, de még több oktatási intézményt
fenyeget a bezárás veszélye, pl. Várgedében is
a héten a hiányzók aránya elérte a 30 százalékot. Rimaszombatban viszont minden iskola
és óvoda üzemelt. Az elmúlt héten az orvosi
rendelőintézetekben jelentkezett betegek
száma is csökkent.
majd a három egyház képviseletében Marián
Feledy, Molnár Sándor és Liszák Viktória szólt az
egybegyűltekhez. A Bona fide és a helyi Művészeti
Alapiskola diákjai emelték az ünnep, az adventi
várakozás hangulatát.
A további adventi rendezvények programja lapunk
9. oldalán olvasható.
Kép és szöveg: jdj

A roma holokausztra emlékeztek
A roma holokausztra emlékeztek Rimaszombatban a Polgári Lehetőségek Kezdeményezése szervezésében. Kökény Béla, a társulás elnöke szólt az
egybegyűltekhez, aki nemcsak a múlt borzalmait
idézte fel, hanem szólt a közelmúlt eseményeiről
is, a megyei választásokról, ahol bizony 5 kiló
húsért vagy 5 euróért is lehetett roma szavazatokat
vásárolni. „S mivel többségünket egyre lehetetlenebb helyzetbe hoz a szegénység, sokszor még
ennél is kevesebb elég volt egy-egy voks begyűjtésére” – mondta az egybegyűltek előtt Kökény, aki
keményen bírálta a jelenlegi kormány szociális
politikáját is. A szónoklat mellett több zenekar
is szórakoztatta a szép időben kellő számban
összesereglett érdeklődőket, így fellépett a kokavai

Bűnügyi krónika
Több olyan bűncselekmény is történt
az elmúlt héten, amely érdemes lehet
a figyelmünkre.
• Pozsonyban az egyik kollégium hatodik emeleti ablakából kiesett egy részeg rimaszombati
egyetemista, aki barátnőjét akarta meglátogatni.
Csodával határos módon bokatöréssel megúszta az
esetet, viszont felépülése után nagy valószínűséggel el kell majd hagynia a kollégium épületét.
• November 23-án este fél hét táján ismeretlen
fegyveres rabló támadta meg a tornaljai CBA
üzletház pénztárosait. A férfi fegyvert szegezett az
eladókra, majd a kasszában lévő pénz átadására
kényszerítette őket. A férfi 1590 eurónyi összeggel
távozott a boltból. Ha elkapják, akkor héttől tizen-

Sendreiék zenekara és egy cakói kisegyüttes is
Tamás Gyula vezetésével. Az érdeklődők egy része
a főszervezőkkel együtt a holokauszt emlékműhöz
vonult, amelynél koszorút helyeztek el.
Kép és szöveg: jdj

két évig terjedő börtönbüntetésre számíthat.
• Fazekaszaluzsányban november 26.-án a rendőrség a Suchá patakban egy ismeretlen férfi holttestére bukkant, akin a kirendelt orvos külsérelmi
nyomokat nen állapított meg, de elrendelték
a törvényszéki boncolást. A környék átfésülésére
eredetileg egy 58 éves, helyi férfi október 30.-án
történt eltűnése miatt került sor, de egyelőre nem
derült ki, hogy a megtalált holttest azonos-e az
eltűnt férfival.
• Szintén Tornalján még november 15.-én az esti
órákban a Francisci utcában lévő benzinkútnál
tankolt egy cseh rendszámú Ford Escort, amelynek
a vezetője fizetés nélkül elhajtott. A tulajdonosnak
ezzel 20 € kárt okozott. Mivel az elmúlt egy év
alatt ez már a második hasonló esete, akár két évig
terjedő, letöltendő börtönbüntetéssel is számolhat.

Elkészültek
a nyelvtörvény
végrehajtó
intézkedései
Amint a felvidek.ma hírportálról megtudtuk,
az SZK Kulturális Minisztériuma arról értesítette a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalát,
hogy elkészült a nyelvtörvény végrehajtására
vonatkozó intézkedésekkel, s az ún. implementációs irányelvekről tárgyalna a Szlovákiai
Magyarok Kerekasztalának képviselőivel.
A tárgyaláson a magyar felet várhatóan
Hrubík Béla, Pék László, Szabómihály Gizella
és Cúth Csaba képviseli. A tervek szerint
a végrehajtó intézkedések 2010. január elsejével lépnének érvénybe, s onnantól kezdve tervezi a minisztérium a büntetések kiszabását is.

Rendkívüli
választások
Oldalfalán
Pavol Paška házelnök január 16.-ra írta ki
a rendkívüli helyhatósági választásokat, amely
két települést érint járásunkban. Oldalfalán
polgármester, míg Alsószikláson képviselőválasztásra kerül sor. Oldalfalán 2008 novemberében választottak polgármestert, miután
az előző, Jaroslav Vrábeľ egészségügyi okokra
hivatkozva lemondott tisztségéről. Bacso
László, az utódja, bár megnyerte a választásokat, nem tette le a hivatali esküt, miután
megtudta, hogy a falu súlyos anyagi helyzetbe
került, s több exekúciós eljárás is folyik ellene.
De megbízott polgármesterként próbálta
menteni a menthetőt. Most viszont már nem
jelentkezett a posztra, amelyre egy érdeklődő
akadt. Alsószikláson két képviselő megválasztására kerül sor, s polgármestert választanak
a Fülek melletti Sávolyban is.
jdj
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Tamásfalán telt ház előtt

Felső és Alsópokorágy, Dúsa, Mojín, Bakti és a Nyugati-lakótelep után november 25-én a tamásfalai,
včelineci, dúsa úti és kurinci polgárok is találkoztak városrészük képviselőivel nyilvános beszélgetés során. A Šmál kapitány útja mellett található
közösségi házban csaknem 30, a városrész ügyei
iránt érdeklődő lakos jött össze. Az önkormányzatot Cifruš István polgármester a városrész képviselői, a Városi Hivatal részlegeinek vezetői mellett
Berecz Péter, a városi rendőrség kapitánya is kép-

viselte. A bevezető során a bizottság elnöke, Jozef
Tóth megismertette a jelenlévőket a bizottság múlt
év májusa óta eltelt tevékenységével. Ez alatt az
időszak alatt felépült a várva várt esőcsatornázás, a
Körút és a Nógrádi utcák kereszteződésében tükröket helyeztek ki, a Körút és a Paraszt utcai kereszteződésében pedig új szemetesek kerültek kihelyezésre. Jozef Tóth pozitívan értékelte a bizottság és
a városrész képviselőinek együttműködését (leszámítva az egyik bizottság üléseiről folyamatosan hiányzó képviselőnőt). A város vezetésével és Városi
Hivatallal való együttműködés is kitűnő az elnök úr
szerint. Díjazta a Kiút a jobb élethez polgári szervezettel való együttműködést is. A polgármester
megjegyezte, hogy szívesen jár lakossági találkozókra ebbe a városrészbe, mivel itt mindig magas
a részvétel. Többek között megemlítette, hogy az
utak, elsősorban a Dobšinský út – amelyen diagnosztikai központ és a bevásárlóközpontok felépítése után felélénkült a forgalom –, aszfaltozása a
jövő év kulcsfontosságú feladata lesz.
A vita során egy Dobšinský utcai polgár a társasház előtti kevés parkolóhelyre panaszkodott, s

Dobré slovo – 2009
Eredmények:
I. kategória - vers

1. Góbis Réka Zsófia (Tompa Mihály AI, Rimaszombat, 2. Kovács Vivien (TMAI), 3. Bial Angelika
(TMAI)
I. kategória - próza

1. Vincze Róbert Nikolas (TMAI), 2. Šimoňák Liliána (TMAI), 3. Ádám Csaba (TMAI)
További fotók a www.picasaweb.google.com/
gomorihirlap oldalon találhatók.

November 24.-én a rimaszombati Tompa Mihály
Alapiskolában zajlott a Dobré slovo szavalóverseny
nyolcadik évfolyama, amit Jozef Mikulec, a Sorsvirág együttes tagja nyitott meg. Az iskola igazgatója,
Orosz István köszöntötte a versenyzőket, s többek
között elmondta, örömmel fogadták a felkérést,
hogy a versenynek hagyományosan otthont adó
bátkai alapiskola felújítása miatt az idén a Tompa
Alapiskola adjon helyt a versenynek. Sebők Valéria,
a CSTV elnöke köszöntötte a résztvevőket, röviden
felvázolta annak történetét, s szólt arról, hogy jelenleg a verseny még járási szinten zajlik, de örömmel vennék, ha felfejlődne országos szintre. Hasonló versenyre Komáromban is sor kerül. Az idei
versenyre, bár a megszokott létszámban (90-100
fő) jelentkeztek be, a környéken is dúló influenzajárvány miatt csak 65 versenyző mérettette meg
magát a szakmai zsűri előtt, amelynek tagjai között
ott találtuk Tóth Katalint, Július Karast, Babróczky
Ilonát, Marta Hlušíkovát, Bohumíl Schmidtet, Juhász Erikát, Ľubomír Šárikot, Marián Lackot és Eva
Greisingerovát.

II. kategória -vers

1. Bodor Noémi (TMAI), 2. Feledy Tímea
(Szombathy Viktor AI, Feled), 3. Bálint Krisztína
(SzVAI)
II. kategória - próza

1. Burszki Barbara (TMAI), 2. Lakatos Barbara
(Bátkai AI), 3. Mező Péter (TMAI)
III. kategória - vers

1. Bede Krisztina (TMAI), 2. Bodon Klaudia (Bátkai
AI), 3. Trečka Viktória (Várgedei AI)
III. kategória - próza

1. Földi Viktória (TMAI), 2. Köböl Klaudia (Almágyi
AI), 3. Kisantal Barbara (TMAI)
IV. kategória - vers

1. Bodolló Nikoletta (Tompa Mihály RG, Rimaszombat), 2. Ruszó Anett (TMRG), 3. Rási Szilvia
(Kereskedelmi Akadémia, Rimaszombat)
IV. kategória – próza

1. Bak Orsolya (TMRG), 2. Killner Iveta (TMRG), 3.
Báthory Bianka (Ivan Krasko Gimnázium, Rimaszombat).
csölle, fotó: Gecse Attila
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érdeklődött, hogy bővítésük megoldható lenne-e
hasonló módon, mint a Nyugat-lakótelepen. Szintén nehezményezte a Hypernova és a Rima partján
gyűlő szemétkupacokat. Egy J. Kráľ utcai lakosnak
az esti órákban petárdázó gyerekek okoztak gondot, de felfigyelt néhány, egész nap tárt kapukkal
álló ház kutyáinak támadásaira is. A városi rendőrség kapitánya szerint nyilvántartják ezeket a
problémákat, s a lakosok bevonásával igyekeznek
megoldani.
Más városrészek polgárainak leginkább a felelőtlen autósok száguldozása, a rosszul kihelyezett
közlekedési táblák, a kevés fekvőrendőr, a rossz
utak és a gyűlő esővíz okoznak gondot.
Kép és szöveg: amb

Több mint 54 millió Sk
a társasházak javítására
Az összesen 13 kérvényből tizenkettőt jogi
személy adott be. A Városi Hivatal két kérvényező esetében a jogi szabályok be nem
tartása végett a kérvényt visszautasította, ők,
később a hibák kijavítása után újra benyújtották beadványukat. Az Állami Lakásfejlesztési
Alapnak 11 kérvény lett továbbítva. Nyolc
jogi személy kérvénye pozitív elbírálásban
részesült. A fennmaradt kérvények az erre
szánt keret kimerülése és a kérvények kései
beadásának okán, feltételezhetően vissza
lesznek utasítva. November 15-től az összes
ilyen jellegű kérvény beadásának lehetősége
megszűnt. Az elfogadott kérvények esetében az összes kérvényezőnek odaítélték a
lehetséges támogatás teljes 18 éves futamidejű
kamatmentes összegét.
A Rimaszombati járás területén a hőszigetelési program keretében elfogadott kérvények
jegyzéke: 1. Rimaszombat, Rima u. 1650.
(185 595,00 € – 5 591 234,00 Sk), 2. Rimaszombat, Rozsnyói u. 862. (191 210,39 € –
5 760 404,20 Sk), 3. Rimaszombat, Rima ltp.
1063. (339 324,00 € – 10 222 474,00 Sk), 4.
Rimaszombat, Kishonti u. 10.(180 925,00 € –
5 450 546,00 Sk),
5. Nyustya, Clementis u. 217. (190 608,00
€ – 5 742 256,00 Sk), 6. Nyustya, Klokoč
u. 734.(409 396,57 € – 12 333 481,00 Sk), 7.
Nyustya, Klokoč u. 735. (157 366,00 € –
4 740 808,00 Sk), 8. Rimaszombat, Rozsnyói u.
1. (166 066,00 € – 5 002 904,00 Sk). Összesen
1 820 490,80 € (54 844 105,00 Sk). A kormányprogram keretén beadott kérvények mellett
3 természetes személy kérvényezett családi
ház építési támogatást. Az összes kérvényezőnek odaítélték a 30 éves futamidejű 3,5%-os
kamatú támogatást, 106 576 € (3 2310 708 Sk)
értékben.
Matzenauer Katalin,
a lakásfejlesztési támogatások
elbírálásáért felelős személy
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Ivan Gajan Chopin-műveket zongorázott
A rimaszombati VMKban a XXIX. Zenei
Ősz keretén belül Ivan
Gajan zongoraművész
koncertjére került sor. A
koncertet Eva Čarnoka
nyitotta meg, majd
ismertette a művész
életútját, aki
a tanulmányait előbb
a Zsolnai Konzervatóriumban Kállay Antal,
majd a moszkvai Csajkovszkij Konzervatórium-

ban Stanislav Nejgauz, Viera Gojnostajevova és
Jelena Richterova vezetése alatt végezte. Számos
nemzetközi sikere közül kiemelkedik a Schumann
Nemzetközi Versenyen, Zwickauban 1981-ben
elért győzelme. Több európai országban, de Tuniszban, Hongkongban, Thaiföldön és Japánban
is fellépett. 1983-tól 1996-ig a Zsolnai Állami
Kamarazenekar szólistája. Fellépett a Szlovák Filharmóniával, a kassai és a zlíni filharmonikus zenekarral, valamint a Warchal Kamarazenekarral.
Szólista karrierje mellett kamarazenét is játszik. A
Hummel Trió tagjaként Viktor Šimčiskoval és Juraj

Alexanderrel cédére játszották Hummel és Mozart
zongoratrióit. Néhány éve rendszeresen fellép
Francoise Grobenov csellóművésszel. 2003-ban
a Szlovák Zenei Szövetség neki ítélte a kritikusok
díját országunk sikeres külföldi képviselétéért.
Jelenleg pedagógusként dolgozik a pozsonyi
Zeneművészeti Egyetem és a brünni JAMU-n. A
rimaszombati koncerten meglepően szép számú,
több mint negyven fős közönség előtt Chopin-műveket adott elő.
csölle

Radovan Brenkus: A költészetet nem kell érteni, elég ha felfogjuk
Ivan Krasko
költészete
folytatójának is
szokták tartani.
Mondogatják
róla, hogy
szerzői
látásmódja
sötét,
zavaros és
szomorú. Radovan Brenkus a Füst
az árnyak birodalmából irodalmi
turné keretében városunkban is
bemutatkozott. A Matej Hrebenda
könyvtár tetőterében, november 20-án
az érdeklődőknek bemutatta legújabb
verseskötetét.

Hogyan látja a szerző a költészetet? „A költészet
nem a szavakról, hanem azok összekapcsolásáról
szól. Kifejezése annak, amit nem tudok szavakba
önteni, tehát az érzelmeinket fejezi ki. A költészet
nem szavakat, hanem metaforákat használ. Ha a
verset nem is értjük, elég, ha felfogjuk. És bár a
szlovák nyelvben a felfogni és érteni rokon értelmű szavak, az érteni inkább az ésszel kapcsolatos,
viszont felfogni a szívünkkel is tudunk. Ebből a
szempontból a költészetet nem kell érteni, elég
ha felfogjuk…” – mondta Brenkus. A költő szerint
a szlovák költészet világszínvonalú, ugyanakkor
hozzáteszi, hogy a fiatal költőknek van mit csinálniuk, hogy áttörjenek alkotásaikkal.
A költő tanulmányait a P. J. Šafárik egyetem
természettudományi karán matematika-fizika
szakon végezte. Kassán tanárként, később kutatóként a Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti

Minőségi ruhák a Liliputban
Varga Gabriella öt évvel ezelőtt
nyitotta meg a boltját a református
templom szomszédságában.
A zsúfolásig megtelt boltban
minőségi gyerekruhák és különböző
kedvezményes akciók várják az
érdeklődőket.
Ahogy a tulajdonos elárulja, saját tapasztalatai
hívták életre a Liliputot. Amikor megszületett a kisfia, bizony gondot okozott a számára
minőségi ruhák beszerzése. A turkálókból és a
hipermarkettek olcsó, de „egyszerhasználatos”
termékeiből nem szerette volna őt öltöztetni,
ezért gondolt egy merészet, s boltot nyitott
Rimaszombatban. Nem ez volt az első üzleti
próbálkozása, hiszen szülőfalujában, Harmacon
a szülei segítségével egy kiskocsmát működtetett,
de miután megszületett a fia, már nem szeretett
volna a füstös környezetbe visszamenni. Két évig

egyedül vitte a boltot, de mivel rájött, hogy ebből
nem lehet megélni, s ekkor már volt kapcsolata
egy magyarországi céggel, amely Disney-licences
termékeket állított elő, a férjével úgy döntöttek,
hogy nagyraktárt nyitnak, s a cég termékeit ők
forgalmazzák Szlovákiában és Csehországban.
Több nemzetközi kiállításon is részt vettek már,
sikerrel.
Rimaszombatban a legnagyobb gondot a magas bérleti díjak jelentik, ezért egyelőre maradtak
a református templom mellett található fabódénál, s miután a raktár egyre több munkával látta el
őt és a közben az üzletbe beszálló férjét, hirdetés
útján alkalmazottat is kerestek.
Mint mondja, az idők során kialakult a saját
vevőkörük, akik rendszeresen vásárolnak náluk,
és ha netán valamelyik keresett termék nincs
meg az aktuális kínálatban, rendelésre rövid
úton beszerzik. Nem kínai vagy pakisztáni árut
forgalmaznak, hanem magyar vagy szlovák gyártó

fizikai intézetében dolgozott. Megalapította a
Pectus kiadót, jelenleg ennek keretében vesz részt
az eredeti és fordított irodalom kiadásában. A
Dotyky irodalmi lap szerkesztője és irodalomkritikával foglalkozik.
	Irodalmi alkotásait a Szlovák Rádióban
mutatja be a közönségnek, lapokban publikál
itthon és külföldön. Alkotásai egy része angol,
lengyel, orosz, ukrán és bolgár nyelvre is le lett
fordítva. Radovan Brenkus első kötete a Halottak
menetelése címmel 1997-ben jelent meg. Ezután
következtek a Rekviem a porban (2002), Románc
a lidércfénnyel (2005) és a legújabb Füst az árnyak
birodalmából (2009). A próza területén a Visszatérések a pokolba (2005) novelláskötetével keltett
visszhangot.
Kép és szöveg: amb

által készített minőségi
ruhákat, így természetesen nem is a legolcsóbbak a termékeik, ezért
tapasztalataik alapján
elsősorban a középréteg látogatja a boltot,
de egy-egy márkásabb
ruhadarabra is akad
vásárló. A legnagyobb konkurenciát számukra is a
nagy áruházláncok jelentik, amelyek olcsón tudnak piacra dobni kevésbé minőségi árut, s ezáltal
a hozzájuk hasonló kis boltokat teljesen ellehetetlenítették. De nem adják fel. Különböző akciókkal
hívják fel magukra a figyelmet, s rendszeresen
hirdetnek lapunkban is.
Kérdésemre, hogy vannak-e álmai, Varga Gabriella mosolyogva feleli: természetesen, egy szép
nagy bolthelyiségről álmodik, ahol gyerekruhákon
kívül babakocsikat is forgalmaznának majd. Mindent, amire egy gyereknek szüksége van. Hallván
az elszántságát, valószínűleg erre se kell sokat
várni.
Juhász Dósa János, fotó: amb
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Észak-Nógrád interetnikus kutatása
Izgalmas konferenciára invitálta az
érdeklődőket a Szülőföld Polgári
Társulás és a Füleki Vármúzeum,
ugyanis Észak-Nógrád eddigi
interetnikus kutatásairól adott
számot.
A konferenciát megtisztelte jelenlétével Marta Botikova professzorasszony is, a pozsonyi
Comenius Egyetem BTK Etnológiai es Kulturális
Antropológiai Tanszékének vezetője is, akinek
a diákjai rendszeres kutatásokat és nyári szakmai
gyakorlatokat végeznek a régióban.
Az előadók között találtuk Varga Norbertet
(Szövegfolklór hagyományok a Fülek vidéki palócok körében), Agócs Gergelyt (Zenei átjárhatóság
és átjárhatatlanság Nógrád szlovákiai részén),
Lengyel Ágnest (A szakrális nyomtatványok népi

használata Nógrád és Hont megyében a 19. sz.
közepétől napjainkig), Hana Zelinovát (A 20.
század első felében megvalósult betelepítési
folyamat néprajzi vonatkozásai Buzitapuszta
község példáján), Limbacher Gábort (Szabadtéri
„fa”feszületek Nógrádban és a régióban – Magyarszlovák összehasonlító elemzés-kísérlet) és Agócs
Attilát, aki Amerika vagy Kis Moszkva címmel
Korlát jeles múltját vetette össze mai elhanyagoltságával és lepusztultságával. Az egykor virágzó
településen, amelyet a kőbányászat tett a környék
egyik központjává, ma az egykori létszám töredéke
él, a régiószerte híres fürdő és egyéb létesítmények romokban hevernek (A faluról egyik későbbi
számunkban részletesen is olvashatnak).
A konferencia résztvevői ellátogattak
a medveshidegkúti tájházba, de Božena
Slančíková Timrava emléke előtt is tisztelegtek.

Megegyeztek abban is, hogy olyan, kiaknázatlan
területről van szó, amely még rengeteg lehetőséget kínál a kutatóknak, Agócs Attila, a Vármúzeum
igazgatója pl. szívesen foglalkozna a helyi zsidók
történelmével, a telepesfalvakkal és a helyi borkultúrával is.
jdj, fotó: lr

Kreatív művészlélek
Jó adag tehetséggel megáldott, de mindamellett
művészetismerettel és gyakorlati tapasztalatokkal
is rendelkező fiatal művészlélek a felfalui Balog
Bettina. A Kassai Márai Sándor Gimnázium másodikosa, aki művész-osztályban folytatta Tornalján
elkezdett tanulmányait. Bár volt kitől örökölnie a
kreativitást, az alkotói hajlamot, hisz édesanyja,
Ivett is több művészeti ágban remekelt, számtalan
kiállításon, alkotótáborban bizonyította kiválóságát – főleg a tojásfestés és tojásdíszítés területén. Ő
mégis egy saját úton indult el. Szerelmei, gyöngyszemei a gyöngyszemek lettek – s ezt most első
ízben egy önálló kiállítás keretében közszemlére
is tette.
November 15-én a tornaljai szabadidőközpontban Cselényi Árpád nyitotta meg önálló kiállítását
„Gyöngyeim” címmel. Szemgyönyörködtető és léleksimogató a látvány a kiállított 33 remekmű pe-

dig szinte egy mesevilágba kalauzol el bennünket.
A látványban a szépség az eleganciával párosul,
míg a szemlélőben az élmény szinte örömhormonokat termel. A tekla és a japán delica gyöngy
vagy akár a közismertebb kása és szalma gyöngyök
varázsa, színhamóniája a cérnára, sodronyra mesterkezekkel fűzött és szőtt vagy éppen a peyote
fűzéstechnikával készült ékszerköltemények megindítóan szép művészeti remekek.
- Már két éve foglalkozok a gyöngyökkel, ami itt
látható pedig az elmúlt egy év termése. Vannak
darabok, amellyekkel egy-egy hónapot is eltöltöttem. Hangyaszorgalmú, kitartó és precíz munkát
igényel, még akkor is, ha létezik a tervvázlat, ha tudom, hogy mit akarok. Az ihletek pedig különböző
formában bújnak elő – sokat tanultam és ellestem
A 20. század ékszerei című könyvből is, de vannak saját ötleteim, saját tervezéseim is, hisz ettől

Egressy Fesztivál, a fiatalok rendezvénye
Lapunk az idén is médiapartnere volt a Szepsiben
és Buzitán az idén immár tizenegyedik alkalommal
megrendezett Egressy Béni Országos Színjátszó
Fesztiválnak, amely a kezdetekkor a falusi színjátszók fesztiváljának indult, de ma már nemcsak
a falusi színjátszók vesznek rajta részt, hanem
Vágkirályfától Királyhelmecig mérettetik meg magukat a szlovákiai magyar amatőr színjátszók.
Sajnos, régiónkat ezúttal sem képviselte színjátszó
csoport, viszont az idei év sem múlhatott el Gecse
Attilának, a Gömöri Fotóklub tagjának fotókiállítása nélkül, aki hosszú évekig fotózta a rendezvényt.
S e sorok írója vezethette a társadalmi zsűrit, s
számtalan nívós előadást láthatott.
Ez a fesztivál a falusi színjátszók (s az idősebbek) fesztiváljának indult, a fiatalok és a fiatalos

életvitelűek rendezvénye lett bizonyítván, hogy
a fiatalokat igen is be lehet vonni az amatőr kulturális életbe, de ehhez az kell, hogy számukra is
elfogadható mércét állítsunk fel, s érezzék a közeg
varázsát.
Kép és szöveg: jdj

vagyok én és ettől autonóm a művészet – árulta el
a fiatal művészlélek rendhagyó kiállításának műhelytitkait.
Tornalja után a közeljőben még kétszer teszi
közszemlére gyöngyremekeit. Mindkét alkalommal Kassán lesz a tárlat, az egyiknek helyszíne a
Márai Kávézó lesz.
Kép és szöveg: Polgári László
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A tartalomból: Advent – Úrjövetel *
A Katolikus Kör vendége volt Karaffa
János * Árpádházi Szent Erzsébet
élete * Danis Tamás: A rimaszombati
Katolikus Kör története (2.) Mag Pál: Mik azok az
ereklyék? * Ismerjük meg az Egri Hittudományi
Főiskolát

A lap kapható Rimaszombatban, a katolikus templomban, magyar nyelvű szentmisék előtt. Ára: 1 €

Katedra – 2009/november
A tartalomból: Kovács Magda: A
világ legkedvesebb kisrókája * Liszka
József: Gondolatok a Magyar Tudomány Ünnepe kapcsán * Múzeumpedagógia – a múlt aktív felfedezése * A pedagógus
készségtára a XXI. században * Gyermekek népbe-

Adventi
gondolatok
Az advent a várakozás időszaka, amely a bibliai
teremtés és Krisztus megszületése közti időszakot
jelképezi. Mint a város polgármestere örülök, hogy
a ma embere számára az adventi időszak mást
jelent, mint régen.
A mai világra jellemző állandó rohanásban,
amelyet városunk polgárai is nap mint nap átélnek,
jó lenne, ha jutna időnk az advent lényegének
átérzésére is, az ünnep utáni vágyakozásra, az
embertársaink szeretetére, egymás tiszteletére, a
kölcsönös toleranciára és megértésre. Jólesik, hogy
advent során megállhatunk, értékelhetjük cselekedeteinket és eredményeinket.
Eltelt már pár év azóta, hogy Rimaszombatban, ebben a történelem során toleranciájáról és
lojalitásáról megismert városban megszületett a
gondolat, hogy megkeressük az ember világban
és a közösségben elfoglalt helyét. Tudom, hogy a
puszta gondolat nem elég. Kívánságom, hasonlóan
az elődeiméhez az, hogy helyzetünkből adódóan,
erőfeszítéseink az advent és karácsonyvárás időszakában összekössék az embereket nemzetiségre,
vallásra, bőrszínre való tekintet nélkül.

2009. 11. 30.

tegségei: A cukorbetegség * Humorral a rosszkedv
ellen * Szecskák és egyebek * A református hitoktatás néhány kérdéséről * Gaál Lajos: A barlangok
mint az egészség és a megismerés forrásai * Póda
Erzsébet: Klímanagykövetség * Katedra-versenyek
* Versekben tündöklő nagyasszonyaink * Poszter:
A (cseh)szlovákiai magyar könyvkiadás 1918-tól
napjainkig

Hat nyúl egy zsákban... Szlovák népi találós kérdések
A kötet anyagát a fordító Tóth László
a pozsonyi Tatran Kiadó szerkesztésében 1981-ben megjelent Népművészet Szlovákiában c. kötetből válogatta, mintegy
négyszáz találós kérdést. (Madách Posonium
Kiadó)

10 %-os
kedvezmény 49. hét

December 1. – Az AIDS-elleni világnap

– A békéért bebörtönözöttek nemzetközi
napja
December 2. – A rabszolgaság felszámolásának világnapja
December 3. – Fogyatékos emberek nemzetközi napja
December 5. – A gazdasági és szociális fejlődés világnapja
December 6. – Mikulás, a gyermekek megajándékozásának napja
– Advent második vasárnapja

A folyóirat és a kötet megvásárolható a rimaszombati Tompa Mihály könyvesboltban.

Ahhoz, hogy az advent a valódi várakozás és
elgondolkodás pillanata legyen mindannyiunk
számára, mi, a város elöljárói megegyeztünk a
helyi vallási közösségekkel és kulturális szervezetekkel, hogy olyan rendezvényeket szervezünk,
amelyekre szívesen visszaemlékeznek majd és
ahová a jövőben is visszatérnek.

Juhász Katalin *
Pesimizmus, to je moje

Az ökumenikus istentiszteletek során az
emberi együvétartozás és szeretet gondolatát
elevenítjük fel. Nemcsak a hagyományt szeretnénk
követni, de főleg szeretnénk elhozni a város polgárainak az advent ünnepi hangulatát és megmutatni
a világnak, hogy a tolerancia és a rendes emberek
együttélése a figyelem középpontjában áll. Remélem, hogy ezek városunk utcáiról nem tűnnek el
soha.
Önökkel együtt meg vagyok győződve arról,
hogy városunk ezen gondolatok és értékek beteljesítésének élén fog állni. Ezért nem véletlen, hogy
évente az adventi időszakban a Városi Művelődési
Központ, a Művészeti Alapiskola, a Relax Szabadidőközpont, az alapiskolák, alapítványok, polgári
társulások a város egyházaival karöltve gazdag
adventi programról gondoskodnak.
Nincs ez másképp ebben az évben sem. Az
advent elkezdődött.
Cifruš István
Rimaszombat polgármestere

Könyvesbolti kedvezmény

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.

Elkallódom, most már biztos
hiába változtatom helyem folyton
Akarat nélküli biliárdgolyó vagyok
vagy felsöpört falevél
hűlt víz egy fűtőtestben
beszűrődő makacs utcazaj
Boldogan behúznék magamnak
vagy magammal valakit az ajtón
Összekucorodnék, mintha
a zimankónak sosem lenne vége
Pedig varázsütésre minden
szárba szökkenhetne
ha tudnám a jeligét
Nincs is feljegyezve
így happy endet nem várok
használati utasítást követek
szabályokat át nem hágok
Inkább kimegyek,
rendbe hozom mosolyom
s szívet karcolok
minden mosdó falára
* Ezzel a versével köszöntjük a rimaszombati
születésű, kerek születésnapját ünneplő
költőt.
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Rimaszombatiak Kínában
„Nem tudtam, hogy mibe fogtam bele...”
Jaroslav Ambróz rimaszombati
fiatal kutató Kínában volt részese
a július 22.-én megvalósult teljes
napfogyatkozásnak.
A szlovák expedíció célja az érdekes csillagászati
jelenség megfigyelésén kívül a túrázás volt. Jaron
kívül a sárkányok országába indított küldöttség
tagjai voltak még városunkból Vratislav Cillík és
Jaroslav Gerbos.
A távoli országokban nem sok hasznát lehet
venni a szlovák nyelvnek. Ezért a csapat tagjai
leginkább az angolra támaszkodtak, de ahogy
Jaro említi, elég kellemetlen meglepetésben volt
részük, ugyanis angolul csak néhány fiatal beszél,
ezért semilyen komolyabb kommunikáció az
emberekkel nem volt lehetséges. „Az éttermekben
ez úgy működött, hogy rámutattunk az étel fényképére és imádkoztunk, hogy az nehogy kutyából
vagy macskából készüljön.”
A csapat 13 szlovák tagja meglátogatott Kínában néhány ismert nevezetességet. A leghíresebbek a 468 m magas Oriental Pearl TV Tower,
a Sanghaji múzeum, a Jade Buddha templom, a
Yyuan Gardens&Bazaar, a Century park vagy a
Shanghai Műszaki Múzeum. Jaro mégis leginkább
Kína legnagyobb és legmodernebb aquaparkjában
érezte magát legjobban.
A napfogyatkozás július 22.-én, sanghaji idő
szerint 09.40-kor következett be. A megfigye-

lők találkoztak a helyi planetáriumban dolgozó
kollégáikkal is. A napfogyatkozás Indiában vette
kezdetét, majd Bhutánon, Kínán, Japánon és a
Marshall szigeteken áthaladva a Csendes-óceánon
végződött Szamoa szigetétől északra.
A küldöttség a megfigyelés végeztével vonatra
szállt és Pekingbe utazott. „Pekingben meglátogattuk a Kublaj kán idejéből származó obszervatóriumot” – emlékszik vissza Jaro. „Ez az egyetlen
fennmaradt emlék a város gazdag asztronómiaiasztrológiai múltjából, a jezsuiták által tervezett
műszerekkel berendezve. A kínai sárkányokkal
együtt a nyugati és keleti kultúra egyedülálló
ötvözetét alkotják. Voltunk a Temple of Havenben,
a pekingi állatkertben, ahol pandákat is tartanak,
a Tiltott városban, a Tienanmen téren a kínai nagy
fal mellett és sok egyéb érdekes helyen. A leg-

nagyobb benyomást a pekingi planetárium tette
rájuk, ahol 4 órán keresztül különböző háromdimenziós filmeket néztek meg.
A kínaiak, főleg a fiatalok a turistákkal nagyon
barátságosan viselkednek és minden áron beszélgetni, valamint fényképeszkedni szeretnének
velük. „Másrészt viszont meg akarnak fosztani
a pénzedtől és csak azért is rásózni valamit a
gyanútlan turistára. Például vettünk egy legyezőt,
amiért az eladó 16 eurónyi juant kért, de sikerült
2 darabnak az árát lealkudnunk 15 juanra, ami
megközelítőleg 1,5 €. Úgyhogy alkudni kell, így
végül már abban versenyeztünk, hogy ki tud jobb
árat kialkudni, ami végső soron elég szórakoztató
lett” – zárja élménybeszámolóját Ambróz.
amb, fotó: archív

Gaál Attila és az ultrarövid lézerimpulzusok
Gaál Attilával régóta ismerjük egymást
(édesanyja legkedvesebb tanárnőm volt),
de manapság nem is olyan könnyű vele
Rimaszombatban összefutni.
Az idén is előbb az Azovi szigeteken,
majd Pekingben konferenciázott,
s decembertől ösztöndíjal már az
Egyesült Államokban, Kaliforniában,
a Sacramento városától nem messze
található Davis városka egyetemén
találjuk.
Amikor véletlenül összefutunk, épp cserkésztáborba rohan. Ma már nem sok ideje jut a cserkészetre, de a barátai többsége a cserkészethez köti.
Nyári cserkész lett belőlem, mondja mosolyogva,
de azért nem tagdhatja le, hogy a cserkészet életforma, amely egész életét végigkíséri.
Attila annak idején a pozsonyi Műszaki Egyetemen próbált szerencsét, de miután másodszor
is kidobták (a matematika nem volt az erőssége),
a Komenský Egyetemre íratkozott be fizikális
kémia szakra (szerves kémiára nem vették fel). Ide
csak négyen jelentkeztek, s bár csak dacból ment

oda, maradt s ma már ő is kutatással foglalkozik.
Optikán végzett, s a lézernyalábot használta fel
ezüst nanorészecskék fizikai tulajdonságainak
vizsgálatára ultrarövid, femtomásodperces lézerimpulzusokkal.
Magát az anyagot nemcsak a minősége határozza meg, hanem a mérete is, árulja el kutatásai
lényegét, s olyan parányi elemi részecskékkel foglalkozik, amelyek ma még nincsenek feltérképezve, ugyan még csak az alapkutatásoknál tartanak,
s az eredmények felhasználása még odébb van, de
amennyiben a kutatások teljes sikerrel járnak, a
jövő számítógépének memóriaegysége is hasonló

elveken működhetne, és sokkal gyorsabb lehetne
a mainál. Ma már lézerekkel az elektronok mozgását is le tudják fényképezni.
Pekingben Attila egy femtokémiai-biológiaifizikai konferencián vett részt, amelynek a védnöke Ahmed Zewayl Nobel-díjas kémikus volt, aki
ma Barack Obama tanácsadójaként is dolgozik. A
sok-sok előadás mellett az ún. poszterszekcióban
ő maga is bemutathatta a kutatási eredményeit,
s természetesen nemcsak a világ minden tájáról
érkezett kollégák eredményeit vették számba,
hanem ismerkedtek, sőt üzleteltek is az eddig
elért kutatási eredményekkel. Mivel két éve már
Oxfordban részt vett hasonló konferencián, több
előadót is ismerősként üdvözölhetett. A szakmai
munka árnyékában azért jutott idő városnézésre is, nem mulaszthatták el a Kínai Nagy Falat
sem, s megkóstolták a pekingi kacsát is, amelyet
palacsintás édes tésztában tálaltak fel. Bár a kínai
kaja teljesen más ízvilággal rendelkezik, mint a
hazai, a legnagyobb gondot a pálcikával való evés
jelentette. Mindössze 20 villát tettek ki, zárja
Attila mosolyogva a kínai beszámolóját.
Juhász Dósa János, fotó: archív
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Bársonyos forradalom a Gömöri Hírlapban (1.)
Míg a csehek, a lengyelek és a szlovákok többsége
számára az 1989-es rendszerváltás utáni demokráciaépítés sikert jelent, addig a magyarok számára
inkább csalódást – derült ki abból a visegrádi országokban készített felmérésből, amelynek eredményét a közelmúltban közölték Pozsonyban.
A rendszerváltás utáni demokratikus rend építését
a megkérdezett csehek 63 százaléka, a lengyelek 62
százaléka és a szlovákok 59 százaléka sikeresnek
minősítette, de a magyarok 47 százaléka úgy véli,
hogy vereségről van szó.
S hogy az emberek nem tudnak mit kezdeni az
ünneppel, talán jelzi az is, hogy nem csak állami,
de alsóbb szinteken sem igen ünnepelték a szocialista rendszer bukását. Rimaszombatban alig pár
ember jött össze (nagyrészt az akkori aktivisták),
hogy gyertyagyújtással emlékezzen az 1989-es novemberi napokra, s látván a régió elszegényedését,
látványos állagromlását, talán nem is olyan istenkísértés a kérdés: tényleg van nekünk mit ünnepelni?
De válasz helyett inkább nézzük meg, hogy a
Gömöri Hírlap, amely akkoriban még a Szlovákia
Kommunista Pártja Rimavská Sobota-i Járási Bizottságának és a Járási Nemzeti Bizottság közös
kiadásában jelent meg, hogyan élte meg a változásokat. A lap akkori főszerkesztője Igor Antalík
diplomás újságíró volt, helyettese: Székesi Vince
(Köszönet Hacsi Attila segítségéért).

1989. november 25./47. szám
* Beszámoló az SZLKP JB elnökségének
üléséről
Az SZLKP JB elnöksége november 16.-án megtartott ülésén megtárgyalta a városi, helyi és üzemi
pártkonferenciák előkészületeivel kapcsolatban
felmerülő káderkérdéseket, kiértékelte az SZLKP
alapszervezeteiben megrendezett októberi taggyűléseket és a járás szakmunkásképző intézetei
között az SZLKP JB vándorzászlójáért lefolytatott
szocialista versenyt. Foglalkozott a járás politikai
helyzetével.
... A megrendelések visszaigazolása alapján megállapíthatjuk, hogy lesz elegendő hazai gyümölcs,
zöldség, káposzta, hagyma és fokhagyma. Járásunk
üzletei 16 tonna banánt, 11 tonna citromot, 40 tonna narancsot és mandarint, 2 tonna grapefruitot és
3 tonna ananászt kapnak. Elegendő mennyiségű
karácsonyi cukorka kerül a pultra, viszont kevesebb lesz a színespaprika, mazsola, mandula és a
kakaó, ezért ezek vásárlása ismét korlátozva lesz.

* Válasz egy bírálatra
A Gömöri Hírlap október 19.-én kiadott 42. számában megjelent egy bírálat a rimaszombati Béke és
Cserencsényi utcákban folyó gázvezeték-bevezetési munkálatok késésével kapcsolatban. A bírálatra
Brndiar Pavol mérnök, a vnb elnöke válaszol: – A
bírálat megalapozott. Az eset valóban megtörtént.

* Új divatüzlet
A rimaszombati SNP utcán levő férfi és női ruházati

zés – Nyilvánosság az erőszak ellen Rimaszombat
és környéke” mozgalomba, amely az esti órákban
jóváhagyta programját, melyben követeli:
1. A kommunista párt vezető szerepének kiiktatását az Alkotmányból.
2. Szabad, demokratikus választásokat.
3. Azon párt és állami szervek képviselőinek,
akik felelősek az országunkban és járásunkban
kialakult helyzetért, azonnali eltávolítását a
közéletből.
A kommunista párt járási bizottságának vezetősége tudomásul vette a Polgári Kezdeményezés
mozgalom tevékenységét és hajlandóságot mutat
párbeszédet folytatni képviselőivel és a széles nyilvánossággal.

1989. december 4./rendkívüli szám
* AZ SZLKP JB és a Nyilvánosság az Erőszak Ellen első találkozójáról
A párbeszéd elkezdődött

bolt helyiségében a múlt hét végén egy Luxus divatüzletet nyitottak meg. A nem nagy helyiség kezdetleges szerényebb (...) áruval a nyitás első percétől
vonzotta a vásárlókat. Az érdeklődők karácsonyi
ünnepekkel összefüggő vásárlási láz hatására úgy
gondolták, hogy a keresett jó minőségű ajándékot,
ha egy kicsit többe kerül is, itt megvásárolhatják.

1989. december 1./48. szám
* Az SZLKP JB állásfoglalása a jelenlegi
belpolitikai helyzettel kapcsolatban
Az SZLKP Rimaszombati Járási Bizottsága 1989.
november 26-i ülésén megismerkedett a CSKP KB
rendkívüli tanácskozásának eredményeivel és értékelte a járás jelenlegi politikai helyzetét. Az SZLKP
JB egyetért járásunk jelenlegi politikai helyzetének
értékelésével, ahogyan azt a CSKP KB rendkívüli
ülése megítélte. Tudatában vagyunk a helyzet komolyságának, de nem tekintjük azt megoldhatatlannak. Az összes, a legkomolyabb problémákat
is politikai eszközökkel kell megoldani. Ezzel kapcsolatban követeljük az 1989. november 17-i prágai
diáktüntetésnél a biztonsági szervek részéről alkalmazott beavatkozás okainak következetes kivizsgálását. Teljes támogatásunkról biztosítjuk a párt új
vezetőségét, az elfogadott határozatba foglalt állásfoglalással együtt. Hangsúlyozzuk, a kommunisták
szilárd egységének és aktivitásának szükségét, ami
kell, hogy alapját képezze a meglévő problémák
megoldása kiinduló pontjának.

* A Polgári Kezdeményezés – Nyilvánosság az Erőszak Ellen Rimaszombat és
környéke vezetőségének felhívása
November 27.-én hétfőn 12.00 órakor Rimaszombatban a Győzelmes Február téren a központilag
meghirdetett nyilvános összejövetelen részt vettek
járási székhelyünk és környékének lakosai, és soraikból képviselőket küldtek a „Polgári Kezdeménye-

Szerdán, november 29-én valósult meg először az
SZLKP JB, a jnb és a Nemzeti Front Járási Bizottsága
képviselőinek találkozója a Polgári Kezdeményezés koordinációs bizottságának küldöttségével,
melynek tagjai Motoška Branislav, a Kórház és
Rendelőintézet dolgozója, Brezina Daniel, a Csehszlovák Televízió munkatársa, Glezgo Štefan, a jnb
cigánykérdéseket intéző szakosztályának dolgozója, Trnavská Adriana, a Rimaszombati Gimnázium
diákja, és Kepka Juraj, a Veľké Teriakovce-i EFSZ
alkalmazottja voltak. A találkozón nyugodt légkör
és kölcsönös megértés uralkodott.

* A Klenoveci Efsz elnökének beszéde: Az
átalakítást a kommunista párt kezdeményezte
Nem engedi a lelkiismeretem, hogy mint párttag és
kommunista szülők gyermeke, fel ne szólaljak ezen
az értekezleten. Úgy gondolom, véget kell vetni annak az elképzelésnek, hogy az átalakítást a diákok
kezdeményezték, és ez egy diákfelkelés. Teljesen
mások kezdték, azok, akik a diákokat ügyesen csak
eszköznek használták fel. Sajnos, hogy mi kommunisták nem tudtuk őket befolyásolni. Még saját gyerekeinket sem. (név nélkül)

* A lakosság véleménye a belpolitikai
eseményekről
Az utca hangja
Lacko Marián, 28 éves, a Városi Művelődési Ház
népművelője: Az elsők közé tartoztam, akik támo-

gatták a diákokat. Napjainkban aktívan dolgozom
a Nyilvánosság az Erőszak Ellen polgári kezdeményezés helyi vezetőségében. Én véleményemet
diákkoromban alakítottam ki. Jól kell dolgoznunk,
hogy a későbbiekben a gyermekeink előtt ne kelljen szégyelnünk magunkat. Amiről évekig csak
beszéltek, mi szeretnénk megvalósítani. Hogy mi
ez? Személyes példamutatás, tisztességes munka.
A spekulációkat kizárjuk!
Összeállította: jdj
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Gyógyszertárak

Meghívók

Készültségi ügyeletek
ütemterve a 49. hétre
December 5., szombat
Salvator gyógyszertár
December 6., vasárnap
Gyógyszertár a Kauflandban

Fogorvos
December 5.-6.., szombat-vasárnap
Dulovičová Agáta, Rimaszombat, Mikszáth u. 1., tel: 047/ 56 23 196

MOZIMŰSOR
December 4.-6., péntek.-vasárnap, 18.00,
pénteken 20.00 órakor is

Crank 2. - Magasfeszültség
amerikai akcióvígjáték

Véradók kitüntetése – december 1.
A Janský-emlékplakett és a Kňazovický-érem idei átadására december elsején, kedden, 10.00 órai kezdettel kerül sor a rimaszombati Városi Művelődési Központ gömbtermében.

Juhász Attila lesz
a Katolikus Kör
vendége
– december 2.
A Katolikus Kör decemberi
összejövetelére december
2.-án, szerdán, 18.00 órai
kezdettel kerül sor a zeneiskola pincéjében. A találkozó vendége Juhász Attila
tornai plébános lesz, aki annak idején Rimaszombatban káplánkodott. Diavetítéssel színesített előadásának a témája a sokszínű katolicizmus.

December 5.-6., szombat-vasárnap, 16.00

Jégkorszak 3. – A dínók
hajnala
amerikai rajzfilm

December 5.-6., szombat-vasárnap, 20.00

Vakító fehérség

kanadai-amerikai misztikus thriller

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
november 24.-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:

Ján Trnavský, Miroslav Koreň, Ondrej
Kret, Jozef Molnár, Szántó Gábor,
Lecső Péter, Csízi Gyula, Ján Stehlík,
Nagy Szilárd, Ľubomír Antal, Ing.
Ľubomír Majan, Jarmila Urbanová,
Vladimír Sporina, Peter Kulha,
Peter Murinček, Milan Lipčei és Ing.
Martin Magic Rimaszombatból,
Július Dudok Korlátról, Ľubomír
Belko és Peter Dianiška Tiszolcról,
Jaroslav Slovenčák Rimakokaváról,
Ivana Beňušová Nagytörékről,
Ján Hanzel, Ján Parobek és Mgr.
Ľubomír German Klenócról, Ladislav
Slávik Recskéről, Marcela Vrancová,
Maroš Vranec, Radoslav Doboš és
Miroslava Koldrásová Nyustyáról,
Daniela Šuleková és Štefan Lámer
Susányból, Peter Kováčik és Valéria
Kováčiková Kruzsnóról, Pavel
Pauko és Milan Gódor Rimaráhóról,
Jaroslav Kubaliak és Július Kubaliak
Poltárról, Štefan Malček és Jozef
Kovalančík Rimajánosiból, Eva
Bystrianská Feketerétről, Richard
Ráši és Csányi Edit Gömörpanyitról,
Tóth Géza Otrokocsról, Marian
Kret Rimabrézóról, Kővári Alfréd
Abafaláról és Peter Gregorec
Tóthegymegről
Először adtak vért: Jana Mišuráková
és Juraj Gonda z Rimaszombatból,
Lucia Vincelová Meleghegyről,
Lipcsey István Feledről, Bodor Tibor
Nagydarócból, Dagmar Zombeková
Abafaláról és Jakab Gyula
Alsópokorágyból

XV. Nógrádi Pedagógustalálkozó Füleken
– december 4.
A szervezők: PRO SCHOLIS – Gömör és Nógrád Kistérségi Közoktatás-fejlesztéséért p.t., SZMPSZ Losonci
Területi Választmánya, SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja, 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, a gimnázium dísztermében.
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

Szabó Gyula-kiállítás Losoncon
Szabó Gyula Barátainak Klubja szervezésében második alkalommal nyitottak kiállítást Losoncon, a Szabó
Gyula Emlékházban (Szabó Gy. u. 1.) Nyitvatartás: minden pénteken 14.00-17.00, csoportok számára előzetes
egyeztetés alapján. Tel.sz.: 047/4326935, 0905/943560,
0944/071087.

Füleki kulturális rendezvények - december
12.05., 18,00 óra: Az ajándék gésa – vígjáték 2 részben a budapesti Körúti Színház előadásában; helyszín:
VMK, szervező: VMK
12.06., 14,00 óra: Karácsonyi műsor; helyszín: Klub
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Kultúrház, szervező: Matica slovenská háza
12.09, 15,00 óra: Mikulás est; helyszín: VMK, szervező: Nyugdíjasok Egyesülete
12.11., 16,00 óra: Pénteki randevú – beszélgetés városunk személyiségeivel
Téma: A környezetvédelem, vendég: Balázs Csaba;
helyszín: Városi könyvtár, szervező: VMK – Könyvtár
12.12., 15,00 óra: Örvendezzünk! - ünnepváró műsor; helyszín: VMK, szervező: Csemadok h. sz.
12.20., 18,00 óra: Adventi ünnepi hangverseny; helyszín: VMK, szervező: Melódia PT
12.31., 19,00 óra: Szilveszteri mulatság; helyszín:
VMK, szervező: VMK

Adventi rendezvények Rimaszombatban
12.03., 18.00: Örömteli karácsony – a VMK mellett
működő műkedvelő csoportok fellépése
12.04., 15.00: Mikulásváró a Fő téren
14.00: Kovačická insita – kiállításmegnyitó a GömörKishonti Múzeumban
17.00: Biennálé festménykiállítás a Városi Galériában
12.06., 9.15: a magyar katolikus nagymise vendége lesz
a Blaha Lujza énekkar. A mise után Mikulás is megjelenik, hogy ajándékkal kedveskedjen a templomba járó
gyerekeknek.
12.11., 14.00: Befejezetlenül, Dúdor István kiállításának megnyitója a Gömör-Kishonti Múzeumban
14.00: Karácsonyi ünnepváró, kézműves foglalkozás
a Városi Galériában
12. 12., 8.00 és 17.00: A Hostinský Alapiskola ünnepi
műsora a VMK-ban
12.14., 18.00: Emberek az embereknek, a Szlovák Vöröskereszt karácsonyi jótékonysági műsora
12.14.-18.: Advent a múzeumban
12. 17.: A Művészeti Alapiskola karácsonyi koncertje
a római-katolikus templomban
12.18., 11.00-15.00: Karácsonyi kívánságok, kívánsággyűjtés és ajándékozás a Relax Szabadidőközpontban
18.00: Betlehemezők, népi szoksáok felelevenítése
a római katolikus templomban
12. 19.: Karácsonyi ünnepváró, kézműves foglalkozások a VMK tanácstermében
12.22., 18.00: Karácsonyi koncert a római katolikus
templomban. Fellép a Pozsonyi Női Kamarazenekar
és a pozsonyi Echo Amadeus ifjúsági zenekar Ondrej
Šaray vezényletével. Szólót játszik Peter Šaray hegedűművész.

Istentiszteletek magyar nyelven
Római katolikus templom
hétköznapokon 17.00, vasárnap 7.00 és 9.15
Karácsonyi szentmisék úgy mint vasárnap
Evangélikus templom
december 24., 17.00; december 25., 11.00 és dec. 26.,
11.00
Református templom
dec. 24., 17.00 Ünnepi istentisztelet

Felhívás
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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Karácsonyi vásár

Ingatlanok
+ Családi házat vásárolnék Rimaszombatban. Tel: 0905 885 559.
-Szép családi ház Simonyiban eladó.
Ára: 60 000 €. Tel: 0905 885 559.
- Háromszobás lakás Rimaszombatban, a Nyugat-lakótelepi L. Svoboda
utcában eladó. Ára: 25 000 €. Tel:
0905 885 559.
- Eladó családi ház Rimajánosiban.
Ára: 40 000 €. Tel: 0905 885 559.
2189-48

Pályázati kiírás

2009. december 15-16. között
megrendezésre kerül a hagyományos
Karácsonyi vásár
A Kishonti és Jánošík utcákon
Az árusítási engedélyek igényelhetőek
a rimaszombati Városi Hivatalban, a
Svätopluk u. 5. alatt december 1-ig. Az
egyes standok számozva lesznek, a frissítőket kínálók engedélykötelesek.
További felvilágosítást az alábbi
047/5604628,5604665, 5631139-es
számokon kaphatnak.

Rimaszombat
városa

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

Auto - motor
• Vásárolnék jó allapotban lévő
Š-FAVORIT FORMAN pick-up gépkocsit. Hívni 15.00 óra után a 0915
330 630-as számon lehet.
1292-48

• 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

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

Tűzifa
eladó

M: 0918 426 522
2168-37,41

Pénzre van
szüksége?
Hívjon bennünket:0904 354 773

www.proficredit.sk

2186-36, 38

A 138/1991 számú községek vagyonáról
szóló törvény és annak módosításai 9a
§-a 5. cikkelyének és a Városi Képviselőtestület 2009.10.07-én kelt 98/2009
számú határozata értelmében
meghirdeti
Rimaszombat városa tulajdonában levő
Rimaszombat kataszteri körzetében, IBV
Sobôtka helyen a 2959 számú tulajdoni
lapon bejegyzett családi ház építésére
alkalmas 21 építkezési telek
egyenes úton történő értékesítése
nyilvános ajánlattételének 2. fordulóját
A nyilvános ajánlattétel 2009. november 23-án veszi kezdetét és 2010.
január 8-án 16.00 órakor ér véget. A
minimálisan ajánlható ár 20€/m2
További információk a város internetes
oldalán a www.rimavskasobota.sk
honlapon találhatóak.

Hirdessen
magyarul is!
TORNALJA
ÉS VIDÉKE,
PÉNZRE VAN
SZÜKSÉGE?
HÍVJON MOST!

Tel.: 0905 357 572
Iroda: Tornalja,
Mierová 23.
www.peniazeprevas.sk

Uzapanyit Község a SZK NT rendelete,a
T.t. 596/2003 sz. az államigazgatásról
az iskolaügyben és az iskolai önkormányzatról szóló törvény 4. §-a és néhány törvény változása és kiegészítése alapján és
SZK NT rendelete a T.t. 552/2003 sz., a
közjóléti munkákról szóló törvény 5. §-a
alapján pályázatot ír ki az uzapanyiti
óvoda igazgatói állásának betöltésére
2010. január 1-i belépésssel.
Kvalifikációs feltételek:
- előírt végzettség a SZK IM 437/2009
sz., a szakmai és pedagógiai képesítésről
szóló törvénye alapján – előnyben a
főiskolai végzettségűek
- legkevesebb 5 éves pedagógiai gyakorlat
- az iskolai előírások ismerete
- polgári és erkölcsi feddhetetlenség,
önállóság, flexibilitás, jó kommunikációs
készség
- megfelelő egészségügyi és szellemi
feltételek vezető állás betöltésére
- állami nyelv ismerete
A pályázathoz szükséges igazolások:
- jelentkezési lap a pályázatra
- a képesítést igazoló okmányok hitelesített másolatai
- szakmai életrajz
- az egészségügyi és szellemi állapotot
igazoló okmányok
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
- az óvoda fejlesztésére irányuló írásbeli
koncepció
- írásbeli hozzájárulás a személyes adatok felhasználásához a pályázati kiértékelés szükségleteire az SZK 428/2002 sz.
törvényrendelete értelmében.
A jelentkezést a megkövetelt igazolásokkal egyben leragasztott borítékban
legkésőbb 2009. december 5-ig kell
elküldeni a követekező címre:
Obec Uzovská Panica, obecný úrad, 980
22 Veľký Blh
A borítékon kérjük feltüntetni „Pályázati
kiírás az óvoda igazgatói állására – Nem
felbontandó”.
Demeter Jolán, polgármester

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.

2258-48

Téli stadion nyitva tartása november 30.-december 06. között:
nov. 30., hétfő: 9.00-11.30, 12.00-14.30 dec. 01.., kedd: 9.00-11.30, 12.00-14.30
dec. 02., szerda: 9.00-12.00, 12.30-15.00, 15.30-18.30 dec. 03., csüt.: 9.00-11.30, 12.0014.30 dec. 04.., péntek: 9.00-11.30, 12.00-14.30 dec. 05., szombat: 16.00-22.00
dec. 06., vas.: 09.00-12.00, 12.30-16.00, 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

Az idő múlik, s az élet megy
tovább, de marad az emlék és az
el nem múló fájdalom.
December negyedikén lesz immár
két éve annak, hogy 17 évesen
váratlanul, búcsúszó nélkül itt
hagyott bennünket a szeretett
fiú, unoka, unokatestvér és
jóbarát,

Miško Hlinka.
Akik ismerték, szenteljenek az
emlékének egy néma pillanatot.
A gyászoló család

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

Stósz - Szepsi - Somodi

„A sorsfordító kilencesek“

2009. 11. 30.

Ez + az

1849 – 1919 – 1939 – 1949 – 1969 – 1989 - 2009
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Rekonstruálja lakását?

40. Fábry
Napok:
2009. december
3 - 6.
– Az azbeszt mint veszélyforrás – A sorsfordító kilencesek
Rimaszombat számos lakóházában jelenleg is folyik az azbesztből készült csatornahálózat csöveinek cseréje. Az építőipar az azbeszt alapú építőanyagokat
a múltban, azok kiváló fizikai-mechanikai tulajdonságai miatt alkalmazta.
Ezek, a nagy szakítószilárdságból következő hajlékonyság, tűzállóság, hang- és
hőszigetelő képesség. Az azbeszt alapú szerkezeti anyagok legközismertebb
képviselője a tetőfedésre használt eternit pala, de felhasználták bojlerok szigetelésére, közfalak építésére, szűrőanyagként, tűzálló alátétként, fújt burkolat
készítésére, kémények bélelésére is.
Az emberek egészségére viszont veszélyes anyagnak számít, ugyanis bizonyítottan rákkeltő hatású. Az azbesztpor szálszerű részecskéi hosszú
ideig megmaradnak a tüdő szövetében. Az azbesztpornak folyamatosan kitett
ember tüdejében azbesztnózis ill. a tüdő és mellhártya rákos daganata alakulhat ki. Az azbesztszálak a testben idegen anyagként vannak jelen és irritálják
a tüdőszövetet, valamint agresszív hatásuk révén gyulladást okoznak, ezáltal
eltömődnek az apró légutak és a szövet hegesedését okozzák.
A munka során való egészségvédelemről a 355/2007 számú törvény
és annak módosításai valamint a 253/2006 számú kormányrendelet rendelkeznek. A törvény értelmében azbeszt tartalmú anyagokat csak azon személyek
távolíthatnak el, akik rendelkeznek a Közegészségügyi Hivatal engedélyével.
Ezen felül a munkálatok megkezdéséhez szükséges a helyi illetékes hivatal
beleegyezése is. Az engedélyeztetés során a kivitelezőnek írásban kell benyújtania a bontás munkatervét, a munkálatokat végző személyek egészségi alkalmasságáról szóló orvosi bizonylatot és igazolást a megfelelő továbbképzésükről. A munkálatok elvégzéséhez az összes alkalmazottat el kell látni megfelelő
személyi védelmi eszközökkel (egyszer használatos védőöltözék, kesztyű, védőszemüveg, lábvédő, megfelelő fejtakaró, respirátor), ezenfelül a munkaterületen el kell látni a megfelelő gépparkkal (porszívó, nagynyomású, légmentesen
működő fecskendezőt a stabilizáló és fixáló anyagok felviteléhez. A kivitelező
ezenkívül kidolgozza az üzemeltetési tervet és saját engedéllyel kell rendelkeznie a veszélyes hulladék kezelésére, mivel a bontott azbeszt veszélyes hulladéknak minősül, és bizonyítottan meg kell oldani ennek elhelyezését a megfelelő hulladéktárolóban. Fontos a munkálatok befejezése után a munkaterület
gondos feltakarítása. Néhány tevékenységet a törvény nem engedélyez. Ilyen
az azbeszt felvitele szórással, használata hő- és hangszigetelésre, az azbeszt
kitermelése, feldolgozása, azbeszttartalmú anyagok gyártása és forgalomba
hozatala.
Az azbeszt feldolgozása során végzett munkafolyamatok közül a
legveszélyesebb annak fűrészelése, darálása, csiszolása, aprítása és minden
olyan tevékenység, amelynek során azbesztpor szabadul fel. Hasonlóan veszélyes az anyag öregedése során fellépő erózió is. Kevésbé veszélyesek azok az
anyagok, amelyekben az azbesztszálakat más anyag burkolja. Az egészségkárosodás veszélyét az azbeszttel végzett munka során fokozza a dohányzás.
Minden olyan személy, aki engedély nélkül végez azbeszttel munkát, szankcionálható és egészségét is veszélyezteti.
MUDr. Tatiana Majanová/lr

Meghívók
Adventben is rendhagyó ünnepi alkalmakra hívunk és várunk minden érdeklődőt a rimaszombati református templomba:
December 3-án (csütörtökön), 14.00-órai kezdettel a Szlovákiai Református
Keresztyén Egyház 23 lelkészének felszentelése alkalmából tartandó ünnepi
istentiszteletre. Az igehirdetés szolgálatát Egyházunk püspöke, Ft. Fazekas
László végzi.
December 4-5-én (pénteken és szombaton), 17.00 órai kezdettel Adventi
evangelizáció lesz templomunkban. Az evangelizáció szolgálatát Nt. Édes
Árpád, alistáli lelkipásztor végzi.
December 6-án, Advent 2.vasárnapján, a 10.00-órai istentiszteleten Nt.
Édes Árpád végzi az ünnepi szolgálatot.

Stósz-Szepsi-Somodi
helyszínnel rendezi
meg a 40. Fábry Napokat december 3.-6.
között a Csemadok
Szepsi Alapszervezete,
amely 1849-19191939-1949-1969-1989
eseményeit eleveníti
fel. December 3.-án
15.00 órától megemlékezést és koszorúzást tartanak Stószon, Fábry Zoltán szülőházánál és sírjánál,
december 4.-én, 11.30 órától Szepsiben 1848/49 – Az utolsó romantikus
A rendezvénysorozat
főszervezője:
forradalom
címmel Balassa Zoltán
tart előadást, s december 5.-én, szombaSzlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség
ton Szepsiben, -aCsemadok
Városi Országos
Művelődési
Központban kezdődik az a konferencia,
Tanácsa
megbízásából
amelynek előadói között
találjuk Limpár Pétert (1919 – Az északi hadjárat),
Suba Jánost (Néhány gondolat 1919 és 1939 kapcsán), Köteles Lászlót (1949 –
Az eltitkolt „Titkos záradék”), Varga Sándort (1969 – Magyar sorsok 1969-ben),
Öllös Lászlót (1989 – Magyarok a rendszerváltásban), Bauer Editet (1989-2009
– A demokrácia göröngyös szlovák útja) és Csáky Pált (2009 – Rendszer- és
kormányváltások után). 13.30 órától megkoszorúzzák Fábry Zoltán mellszobrát, ahol Pomogáts Béla mond beszédet. 16.00 órától bormustrára kerül sor a
Szepsi Laczkó Máté Bormúzeumban.
December 6.-án vasárnap 11.30 órától Somodiban Ján Langošra emlékeznek.

a Csemadok Szepsi Alapszervezete

Csoltó Máriáé a 20 €
A 43. számunkban meghirdetett Várjuk a képalá c. játékunk győztese
a mezőtelkesi Csoltó Mária lett, aki 20 eurós nyereményét szerkesztőségünkben már átvette. Gratulálunk!

Piaci árak – november 26.-án
sárgarépa			
zeller			
burgonya			
hagyma			
paprika			
kápiapaprika		
paradicsom		
káposzta			
piros káposzta		
kelkáposzta 		
karfiol			
fejtett bab			
sütőtök			
alma			
narancs			
mandarin 			

0,35-0,80 €/kg
0,50-1,00 €/db
0,30 €/kg
0,40-0,60 €/kg
0,70-2,18 €/kg
0,80 €/kg
1,90 €/kg
0,20-0,25 €/kg
0,80 €/kg
0,80 €/kg
0,80-1,70 €/db			
4,66 €/kg
0,70 €/kg
0,50-0,80 €/kg
1,29 €/kg
1,00-1,59 €/kg

Prognózis!
Hétfőn és kedden többnyire erősen felhős, kissé szeles, de továbbra is az
évszakhoz képest enyhébb időre számíthatunk számottevő csapadék nélkül.
A hét közepén azonban többfelé várható eső (a hegyekben hó is) és pár fokot
visszaesik a hőmérséklet. A hét vége felé is marad a kissé változékony idő, a
hőmérséklet a sokévi átlag körül valószínű.
Reisz András

12

Sport

2009. 11. 30.

Sikeres szereplés Tiszaújvárosban is

MHK Rimaszombat – HK Slovan Gelnica 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Ismét jól szerepeltek a Bástya Íjász Klub tagjai, akik nem hiányozhattak
a november 21.-én a tiszaújvárosi Sárkány SC által rendezett megrendezett
terem íjászversenyről sem. A verseny a szokásos 3D szabályokkal indult,
21 céllal három körben 6 órán keresztül. A kemény, egésznapos küzdelem
után ismét büszkén álhattak dobogóra az íjászaink. Lévay Tamás az ifi csigás
kategóriában első lett 85,7%-al, míg id. Lévay Tibor felnőtt csigás 96,6%-al,
Dósa Tamás felnőtt olimpiai 62,8%-al és Nagy Lenke az ifi tradi kategóriában
36,9%-al ezüstérmesek lettek és Prcínová Eva az ifi tradi kategóriában 28,8%al harmadik lett. Ismét velünk tartott a paralimpiai bajnok Lyócsa Imre is, aki
a felnőtt olimpiai kategóriában 92,8%-al nem talált legyőzőre!

A bajnokság állása:

III. Nemzetközi Rimaszombati 3D
Íjászverseny – felhívás
A Bástya Íjász Klub december 5.-én, szombaton, 10.00 órai kezdettel rendezi
meg III. Nemzetközi Rimaszombati 3D Íjászversenyét, amelynek helyszíne Rimaszombatban a Zsánó patak mentén, a Szabadkai erdőben lesz (az irány 3D
táblával megjelölve). A verseny jellege: 3D vadászverseny, 20 cél egy körben,
célonként két lövéssel. Nagy hideg esetén 15db céllal lesz a verseny megtartva.
A szervezők minden kategóriát indítanak minden korosztályban.Előnevezni
lehet a következő e-mail címen, telefonszámon (sms-ben is) december 4.-én
12.00 óráig. Előnevezés: e-mail: v1.vercajch@vercajch.sk, tel.: 00421 905
382851, 00421 908 041884 (Lévay Tibor)

Jaroslav Maďar aranyérmes lett
Túrócszentmártonban
A Lokomotíva Rimaszombat cselgáncsozói november 14.-én részt vettek
a Túrócszentmáron Nagydíjáért megrendezett cselgáncsversenyen, amelyen
a hazai versenyzők mellett Lengyelországból, Csehországból és Ausztriából
érkeztek versenyzők. A 238 fős mezőnyben remekül heyltálltak a Lokomotíva
versenyzői is, akik közül Jaroslav Maďar (55 kg – mini) aranyérmet szerzett,
míg Marek Malček (46 kg – mini), Andrik Bence (34 kg – ifjabb diákok) és
Denis Farkaš (50 kg – ifjabb diákok) bronzérmes lett. A 38 kilósok mini kategóriájában Adrián Baláž az 5. helyen végzett.

Vereség után győzelem
Elszenvedte első vereségét Kisszebenben a jégkorong II. liga keleti csoportjában a HKM jégkorongcsapata, de mivel idehaza nagy csatában
a gölnicbányaiak ellen győzni tudott, magabiztosan áll a bajnokság élén.
A következő fordulóban a HKM szabdanpos, s december 12.-én, szombaton,
17.00 órai kezdettel hazai pályán a losonciakkal találkozik.
MHK VTJ Sabinov - HKM Rimaszombat 7 : 1 (1:1, 4:0, 2:0)

A vendégek gólszerzője: Trudič.
A HKM összeállítása: Gábor, Machyniak, Murgaš, M. Slovák, Malatinec, Ľalík,
Oštrom, J. Slovák, P. Ďubek, Trudič, Bendík, M. Ďubek, Juraštík, Bačkor, Golian
és Medveď.

Hazai gólütők: M. Bendík (2) és F. Medveď

1. Rim. Sobota

8

7 0 0 1 		

42:29

21 b

2. Gelnica

7

4012

37:27

13

3. Sabinov

7

3202

36:26

13

4. Humenné

7

1 1 0 5 		

29:37

5

5. Lučenec

7

0025

26:49

2

Az első vereség Nyustyán
A női röplabda I.liga – keleti csoportjában elszenvedte első vereségét a listavezető rimaszombati együttes, amely az első, simán megnyert mérkőzés után
a második mérkőzésen alulmaradt a lelkes hazaiakkal szemben, de ennek
ellenére fölényesen állnak a tabella éllén.
VK Iskra Nyustya – VK Slovan Rimaszombat 0:3 (-17, -22, -17) és 3:1 (26, -13,
23, 19)

A vendégek összeállítása: Megelová, Pálmayová, ifj. Kudlíková, Danková,
Zvarová, Drugdová – Barthová, Kačániová, Rosiarová és Bodnárová

Csak a győriek előzték meg őket
Az ŠK Tempus 1999-es korosztálya Pozsonyban vett részt a Slovan teremtornáján és a győriek mögött a második helyen végeztek. A torna legjobb
kapusának Július Nôtát választották.
Eredményeink: AS Trenčín 2:0, gólszerzők: Morong. J. és Hruška J.,
Rába Eto Győr 2:0, g: Poljak A. és Hruška J.,
ŠK Badín 0 : 1
FC Nitra 5:1, g: Filipiak T., Kočis T., Vilček R.(2) és Poljak A.,
ŠK Slovan Bratislava B 0 : 0
ŠK Slovan Bratislava A 2:3, g. Filipiak T. és Morong J.,
Spartak Trnava 2:0, g: Morong J. és Poljak A.,
A torna végeredménye: 1. Rába Eto Győr, 2. ŠK Tempus Rimaszombat, 3.
Spartak Trnava.
A csapat összeálltása: J. Nôta, J. Slaniniak, Morong J., Morong L., Vilček R.,
Rapčan D., Jablonský J., Poljak A., Filipiak T., Kočiš T., Balciar M., Hruška J. és
Štefan Vámoš (edző).

Asztalitenisz – IV. liga: 8. forduló
Mladosť Relax Rimaszombat B–SO Kisrőce 17:1, STK Metabond Tornalja–
STK Losonc (Kálnó C) 13:5, ŠKP Rimaszombat–Jednota Málinec 14:4, Tatran
Breznička–Iskra D a S Nyustya 7:11, STK Losonc (Kálnó B)–STK Tiszolc B 17:1,
STK Losonc (Kálnó D)–Mladosť Relax Rimaszombat C 8:10

A járási I. osztály őszi góllövőlistája
1. Mihály Sándor (Tajti) – 16 gól, 2.-3. Végh Zoltán és Molnár Tamás (mindkettő Tajti) 10 gól, 4. Lenkei Tibor (Abafala) – 9 gól, 5.-8. Gombala Róbert
(Rimajánosi), Ferko Alaxander (Sajószárnya), Farkas Gábor (Tornalja) és
Kárász Zoltán (Tornalja) – 8-8 gól, 9.-10. Michal Jakub (Szirk) és Marcel Duna
(Jolsva) – 7-7 gól. A Területi Labdarúgó Szövetség közgyűlésére december 5.én, szombaton 10.00 órai kezdettel kerül sor Tornalján, a Városi Művelődési
Központ nagytermében.
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