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Ha a meteorológusokban bízni lehet, lassan megérkezik a tél és vele együtt a hó is.
Ilyenkor pedig elkelnek a mézből készült finomságok. Csölle Edit felvétele

Útfelújítás, jövőre a Rimaszombati járásban is
A 2006-os és 2008-as feltételekhez hasonló
versenypályázatot írt ki Besztercebánya megye
útfelújításokra, harmad- és másodosztályú utakat
terveznek rendbetenni. Járásunkban a Pálfala és
Rimaszombat, valamint a Pálfala és Abafalva közti
szakasz felújítását tervezik, de a lénártfalvai bekötőútra
is javítás vár. A munkálatok értéke 3,35 millió euró,
megközelítőleg 101 millió korona lesz, forgalmi adó
nélkül. A tervek szerint az útfelújjítási munkák nyolc
hónapig tartanak majd. A pénzügyi hátteret részben
a megyei költségvetés biztosítja, az Európai Unió
regionális programjának támogatási alapjából jelentős
összegre számít a megyei vezetés. Meghívásos, szűkebb
versenytárgyalást hirdettek meg, amelyen öt pályázó
vesz részt. A versenypályázatot 2010. januárjának
közepén zárják le.
A Pálfala és Rimaszombat valamint, a Pálfala és
Abafalva közti szakaszokon halad át a Magyarországról,
Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékből
Besztercebánya megye központja felé tartó forgalom

jelentős része. Az utak terhelése nagy, biztonsági és
közlekedésműszaki szempontból néhány szakasz
állapota már megkívánja a modernizálást. A lénártfalvai
bekötőútra is ráfér már a rekonstrukció, évek óta csak
kátyúzást végeztek ezen a szakaszon, komolyabb
javítást nem. Az igazi megoldást a Rimaszombati
járás közlekedési gondjainak megoldására az R 2-es
gyorsforgalmi út kiépítése jelentené, a munkák
folytatására azonban még legkevesebb két-három évet
várni kell.
Sajnálatos, hogy a gyenge infrastrukturális ellátottság
a foglalkoztatásban is megmutatkozik. A gazdasági
elemzések szerint, az, hogy a gömöri régióba nehezen
vagy egyáltalán nem települnek külföldi beruházások,
az nagyrészt a gyér infrastrukturális hálózatnak is
köszönhető. Az is előfordulhat, mire elkészülnek az
utak, a szakemberhiány okozhat gondot egy esetlegesen
idetelepülő cég elindításakor a jól képzett munkaerő
nagyszámú elvándorlása miatt.

www.jazmin.sk

Karácsonyi
vásár
December 15-16. között megrendezésre kerül a hagyományos karácsonyi vásár, amelyre minden
érdeklődőt szeretettel várnak.

gemma

Ne feledje!

Az Ön gyógyszertára

Rimaszombat, Vasút u. 23

Nem járnak jó napok mostanában az írott sajtóra. Az emberek
a gazdasági válság kellős közepén
előbb a szellemi betevőről
mondanak le, s csak legvégsőbb
esetben az élvezeti luxuscikkekről. Ahogy végignézek a könyvesboltokon, alig látszik, hogy
közeledik a karácsony, forgalom
alig. S még rosszabb a helyzet
az írott sajtóval, lapok sora
szűnt meg az elmúlt hónapokban, de azok is, akik még állják
a versenyt, radikálisan csökkentették az alkalmazottaik számát
vagy a példányszámukat, vagy
mindkettőt. Az egyik legpatinásabb lap, a New York Times
alkalmazottainak több mint
egyharmadától vált meg a napokban, s bezárja kapuit a Žurnál
c. szlovák hetilap is.Nem túl
rózsás kilátások, s vannak
egyesek, akik Rimaszombatban
is a sajtón szeretnének spórolni,
reméljük, hogy lapunk túléli
ezt a válságot is. Bár papíron
kevesebben olvasnak bennünket,
a visszajelzésekből tudjuk, hogy
az internet jóvoltából nemcsak
Szlovákiában, de Budapesten és
a távoli Ausztráliában is akadnak
olvasóink. S bizony ma nemcsak
a jó bornak fontos a reklám,
hanem egy városnak is. S innen
nézve egy jól szerkesztett hetilap
nem kiadás, hanem idővel megtérülő befektetés.

SZEBB LAKÁS, SZEBB
KÖRÜLMÉNYEK + TETŐK
www.valea.sk, valea@valea.sk
Nyustya, Francisci u. 167.
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Mindössze 0,50 centért igen
gazdag olvasnivalóval, 20 oldalon, s hozzá falinaptárral várjuk
Önöket idei utolsó számunkban.
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Petőfi-díjat kapott Juhász István

Hanván, a Diakóniai Központban tartotta összenem nyílt meg a tervezett, Szabó Gyula, Bacskai
jövetelét a Simonyi Alapítvány igazgatótanácsa,
Béla és Dúdor István képeinek helyt adó galéria,
amely a régió közéleti személyiségei jelenlétében
mert a község rendszerváltás utáni vezetői nem
meghitt ünnepség keretén belül (a hanvai női
tartottak rá igényt. „Elég megnézni Rimaszécs és
énekkar közreműködésével) átadta az idei Petőfikörnyékének akkori és mai állapotát” – tette hozzá
díjat is, amelyet a civil helytállás elismeréséért
B. Kovács, aki rövid beszédében megemlékezett
hoztak létre még 2006-ban, s eddig Habodász
Szepesházy Kálmánról és a tragikusan fiatalon
Elemér (in memoriam), Kováts Miklós és Koncsol
elhunyt Agócs Béláról is. „Legyen ez a nap Kálmán
László kapták meg. Az alapítvány még 1991-ben
bácsira emlékezve az önzetlenség napja is – s
jött létre, s az igazgatótanácsba a szlovákiai matalán sikerül újabb hagyományt teremteni” – zárta
gyar civil szervezetek és a Magyar Koalíció Pártja
beszédét B. Kovács István. „Örültem, hogy segít(MKP) delegáltak tagokat. Döntöttek arról is, hogy
hettem” – ezekkel a szavakkal mondott köszönetet
a kassai Thália Színházat ezer euróval támogatJuhász István, aki később elárulta, hogy kb. 15
ják. Ahogy B. Kovács István elnök laudációjában
millió koronával segítette a gömöri közösséget,
elmondta, a díjat az idén olyan embernek adják,
amelynek a tagjai, bármilyen nemes kezdeményeaki ember tudott maradni mind a régi rendszerben, zésről volt is szó, mindig nyitott kapukat találtak
mind az ún. rendszerváltás után, s ahol, s akinek
nála. „A kötődésem Gömörhöz örök, s bár megcsak tudott, segített. Juhász István (hisz róla van
tehettem volna, soha nem tudtam volna elmenni”
szó) annak idején felvirágoztatta a rimaszécsi
– zárta rövid vallomását az ünnepelt.
Kép és szöveg: jdj
termelőszövetkezetet, s nem rajta múlt, hogy

Még mindig nyári gumival közlekedik?
Télen, rossz idő esetén nagyobb
a súlyos balesetek bekövetkezésének
valószínűsége. Ezek a tragédiák
megelőzhetőek azzal, ha autóját
megfelelően felkészíti a téli szezonra.
A rendőrség figyelmezteti a gépkocsivezetőket,
hogy a napokban várható nagymértékű lehűlés
miatt az utak egyes szakaszain jegesedésre lehet
számítani. Fontos, hogy az utakra ne merészkedjünk ki felkészületlenül. Létfontosságú a téli gumik
felszerelése és kiegyensúlyoztatása, amelyek a téli
útviszonyok során megfelelő tapadást biztosítanak a kerekek és az úttest között, ezzel biztosítva
a megfelelő féktávot. Nem szabad megfeledkezni a
pótkerék, az emelő és a biztonsági anyák ellenőrzéséről sem. Fontos ellenőriztetni a fékrendszert,
fényszórókat és a fagyálló folyadékok szintjét is.
Abban az esetben, ha a fagyálló folyadék koncentrációja nem megfelelő, veszélyezteti a motorblokk
épségét, amely a fagy hatására megrepedhet.

Az alacsony hőmérséklet befolyással van az
akkumulátorra is, ezért érdemes a tél beállta előtt
feltölteni. Az autó nem kötelező, de praktikus felszerelései közé tartoznak a különféle jégkaparók,
jégoldók, hóláncok.
A közúti közlekedés egyedi szereplői a kamionok. Besztercebánya megye egész területén a
közlekedés-rendészet egész év folyamán ellenőrzi
a teherautók műszaki állapotát, és egy hordozható
berendezés segítségével azok súlyát és esetleges
túlterheltségét. A rendőrség ezt a lépését sajtóközleményében, a túlterhelt kamionok számának megemelkedésével indokolja. A rendőrség
tapasztalatai szerint a hágókon épp a túlterhelt
illetve hiányos téli felszereléssel ellátott kamionok
okozták a balesetek nagy részét. Sokszor az emiatt
keresztbe fordult teherkocsik elzárták az utat a
felelősségteljesen közlekedő autósok előtt. Ezért
napközben és éjszaka is számítani lehet közúti
ellenőrzésre majd.
mak/lr

Képviselő-testületi ülés
Az év utolsó képviselő-testületi ülésére
december 15.-én, kedden 9.00 órai kezdettel
kerül sor az egykori Vármegyeháza üléstermében. A tanácskozás egyik fő napirendi pontja
a jövő évi költségvetés, amelyről a Városi Tanácsnak nem sikerült megegyeznie, így heves
viták várhatók. Maga a költségvetés három
évre készült, s már kilátással van a 2011 és
2012-es évekre is. Beszámolót hallgathatnak
meg a városhoz tartozó iskolák helyzetéről,
de a helyi adók és illetékek árának emeléséről
is döntenek a képviselők. Ismét a testület elé
kerül a Gorkij utcai munkásszálló teljes átépítésének, s az alacsonyabb komfortfokozatú
lakások felépítésének ügye is. S egyes források
szerint ismét terítékre kerül az egykori nehézgépipari park (ZŤS) átalakítása is, amelyről az
elmúlt hónapokban több elutasító döntés is
született. Az ülés nyilvános, minden, a város
iránt érdeklődő polgárt szeretettel várnak.

Vasúti menetrend
Új vasúti menetrend lépett érvénybe tegnaptól, de jelentősebb változások régiónkban nem
történtek. Mindössze egy-két perces eltérések,
amelyek a jelek szerint se az utasok, se a vasutasok életét nem könnyítik meg. Megszűnt
a Lénártfalva-Bánréve közötti járat, de nem
javult a helyzet Somoskőújfalu és Fülek között
sem. Amióta beléptünk az EU-ba, majd a
schengeni övezetbe, egyre nehezebb vonaton
megközelíteni déli szomszédunkat. A www.
cp.sk honlap immár közli azon állomások
jegyzékét is, ahol nem lehet az állomáson
megváltani a menetjegyet, de az illetékes nem
a mai, hanem a tíz évvel ezelőtti állapotokat
rögzítette. Tegnaptól ugyanis a listával ellentétben újabb jegykiadókat zárt be a vasút (pl.
Balogfalán), amely ugyan lehet, hogy nem érte
meg a társaságnak, se az illető forgalmistának,
de egyfajta kapcsolatot biztosított utas és cég
között.
jdj

Hívatlan éjjeli
ügyfelek
Két községi hivatalt is kiraboltak egyetlen éjszaka alatt régiónkban. A csízi és
sajószentkirályi hivatalban járt hívatlan
vendég, az előbbi helyről egy számítógépet és
a készpénzt vitték el 1 322 eurós kárt okozva,
míg a másik helyen két számítógépnek, egy
fényképezőgépnek és egy tévékészüléknek
kelt lába, mintegy 4 ezer € értékben. Emellett
jelentős kár keletkezett a bejárati ajtók, rácsok
és berendezés összetörésével is.

Városunk életéből
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Ünnepi összejövetelt tartottak
a rokkantak
December nyolcadikán a Magyar Közösségi
Házban tartotta a Mikulást, s ezzel az évzárót is
a Rokkantak Szövetségének rimaszombati alapszervezete. Ivana Pakanová elnöknő köszöntötte
a megjelent tagokat, s elmondta, hogy 200 tagjuk
van vegyesen, szlovákok és magyarok. Havonta
egy alkalommal jönnek össze, hogy megbeszéljék
közös dolgaikat, s a lehetőségeikről is egyeztessenek. Juhász János, a járási központ elnöke is
köszöntötte a jelenlévőket, majd a Daxner utcai
óvodások adtak kétnyelvű ünnepi műsort, sőt saját
maguk által készített ajándékokkal is megajándékozták a szervezet tagjait, akik viszont csokolá-
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Rimaszombati
királynő
Eperjesen

déval kedveskedtek az ovisoknak. A találkozó 31
jubiláns köszöntésével folytatódott, ezt követte az
ünnepi káposztaleves.
Kép és szöveg: csölle

Az Antalfalvi hármas újra kiállít
A szerbiai Antalfalváról és
Nagylajosfalváról származó művészek
tavalyi sikeres kiállítása után a
rimaszombati Gömör-Kishonti múzeum ez
éven is megrendezte az Antalfalvi hármas
karácsony előtt II. (Kovačická trojka pred
Vianocami II.) című tárlatukat. A tárlatot
december 4-én Oľga Bodorová, a kiállítás
kurátora nyitotta meg. A jövő év január
31.-ig megtekinthető kiállításon a műfaj
jeles képviselői magángyűjteményének 56
alkotása várja a műkedvelő közönséget.

hegesztő, már néhány évtizede foglalkozik festészettel. Képein mindig a fénnyel elárasztott bánáti
táj és különös figurái dominálnak a művész egyedi
kompozíciója szerinti elrendezésben. Jelenlegi
Az antalfalvi naiv művészet az ecset iskolázatlan
alkotásain felfedezhetők nemcsak ennek a termestereinek népi művészete, amely előtt elismemékeny tájnak terményei, de földműves munkák
réssel adóznak a laikusok és a szakemberek is az
megjelenítése is. Pavel Cicka már gyermekkora óta
egész világon. Az első antalfalvi festők, szerbiai
fest. Végül mezőgazdász lett, és a festés mellett a
letelepedésük után kedvtelésből kezdtek el alkotni. földeken dolgozik. Épp ezért művein dominálnak
Exotikus jeleneteket másoltak le különböző
az antalfalvi határ egyes pillanatképei. Az életkéfényképekről és képeslapokról. Mivel nem voltak
pek gyakori szereplői zenészek, énekesek s azok
leterhelve művészeti elméletekkel, a vászonhoz
„különös” figurái. Pavel Hajko végzett asztalosként
„szívvel” közeledtek. Később a másolással felhagya festészettel több mint két évtizede foglalkozik.
tak, és elkezdték megfesteni településük lakói
Alkotásain a kakas, mint az élet szimbóluma domindennapi életének ellesett pillanatait.
minál. A festő szimbólumrendszerében a kakasok
A kiállítás az antalfalvi hármas néven ismertté vált
eltávolodva a mágikus vonzattól, az erotika és
művészek, Martina Marko, Pavel Hajka és Pavel
életenergia kifejezőeszközeivé váltak.
Kép és szöveg: amb
Cicek műveit mutatja be. Martin Marko, eredetileg

Az újság megmaradása nem lehet kérdés
– hangzott el a szerkesztőbizottság decemberi ülésén. A Gömöri Hírlap és a Gemerské zvesti az idei
évet a tervezettnél nagyobb veszteséggel zárja,
amiben közrejátszott a gazdasági válságnak is köszönhető alacsonyabb bevétel, valamint a válság
érdekében kifejtett lépések is, hiszen az elbocsátott
alkalmazottak végkielégítését is ki kellett gazdálkodni. Jövőre viszont már a minimális létszámmal
dolgozik tovább a két szerkesztőség, egy-egy szer-

kesztővel, egy adminisztratív munkaerővel, egy
grafikussal, aki szerkesztői és fordítói feladatokat
is ellát, valamint külső munkatársakkal, s közel
20 ezer eurós megtakarításban bizakodnak. Pavel
Piliarik alpolgármester szerint a lapra mindenképp
szükség van, hiszen egy járási város nem maradhat
tájékoztatási eszköz nélkül, s a lakosok jelentős
része a városban és a környékén nem rendelkezik
internettel. S ha ebből a szemszögből nézzük, ak-

November végén mutatták be hatalmas
sikerrel Eperjesen Viliam Klimáček és Dusík
Gábor új musicaljét, amely Mária Terézia
lánya, Mária Antoinetta életét mutatja be.
Dusík Gábornak nem ez az első musicalje, két
évvel ezelőtt Martin Kákošsal közösen követték el az Assisi Szent Ferenc életét bemutató
darabot, amely azóta is levehetetlen a Jonáš
Záborský Színház műsoráról. Már ebben
az előadásban is játszott a rimaszombati
származású Stanislava Pázmanyová, aki most
Ľudmila Dutkovával váltott szereposztásban
megkapta a francia királyné parádés szerepét. Pázmanyová a musicalek mellett több
prózai előadásban is szerepel, szinkronizál
Kassán és a Szlovák Rádió besztercebányai
szerkesztőségében Roman Slaninával közös
műsora is van Sobotník címmel. Tagja az ún.
clowndoktoroknak is, akik beteg gyerekeket
támogatnak, s járják a kórházakat, hogy
jókedvre derítsék az ott kezelt gyerekeket.
jdj, fotó: René Miko

kor a lapra fordított kiadás nem veszteség, hanem
reklámkiadás. Más városokban, mint Losonc vagy
Érsekújvár, sokkal nagyobb összegekkel támogatja
a város a helyi lapokat.
B. Kovács István elnök szerint sem lehet kérdéses a lap megmaradása, s ez a kérdés nincs is napirenden, de arról az elkövetkező időszakban lehet
tárgyalni, hogy jelenlegi formájában működjön-e
tovább, esetleg kétheti lappá alakuljon át, de azt
is elképzelhetőnek tartja, hogy nagyobb példányszámban, ingyenesen minden rimaszombati háztartásba eljusson.
jdj
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Orosz István: Az önkormányzat kezelje
prioritásként az iskolát!

Tavaly december elsején vette át
az igazgatói posztot elődjétől,
Csúsz Lászlótól a Tompa Mihály
Alapiskolában Orosz István. Akkori első
nyilatkozatában, melyet lapunknak adott,
elmondta, hogy fő feladatának azt tartja,
hogy a céljaihoz és a feladatokhoz meg
tudja nyerni a pedagógusokat. Egy év
után ara kértük, hogy öszegezze az eltelt
esztendő eredményeit.
Kezdjük egy örömteli eseményel. A múltkor az
iskola meghívására városunkban koncertezett
Halász Judit. Mi volt a meghívás apropója, s miből
sikerült kifizetni a művésznő gázsiját?

Több támogató is akadt szerencsére, az iskola önrésze mellett szponzorok is támogattak, s a kulturális utalványokat is fel tudtuk használni. Maga a
konkrét apropó pedig a beíratkozási program. Abban munkatársaimmal már régebben megegyeztünk, hogy nem az utolsó héten kell megszólítani
a szülőket, a kisdiákokat, hanem szisztematikusan
építsünk fel egy rendszert, amely több szakaszból
áll. Így az idén Halász Judittal indítottunk, amelyre meghívtuk a magyar óvodák felső tagozatosait
is. Ezt követte a mikulás-ünnepség, a Comeniuskarácsony (erről külön cikkben olvashatnak),
december 19.-én kézművesfoglalkozásokkal
egybekötött játszóházat kínálunk fel a leendő és
potenciális kiselsőseinknek, januárban pedig mi
megyünk el meglátogatni az óvodákat, s nemcsak
a magyar nyelvű osztályokat, mert tudjuk, hogy
nagyon sok magyar anyanyelvű gyerek szlovák
osztályba jár. Február harmadikán következik maga a beiratkozás, de nem ezzel zárjuk a
sorozatot, mert a gyermeknap alkalmából ismét
meghívjuk a már beiratkozott gyerekeket, hogy
ismerkedjenek az iskolával és leendő iskolatársaikkal is. S ha ennek pozitív visszhangja lesz, akkor
a jövőben is szeretnénk ezt rendszeresíteni.
Új bérezési rendszer lépett érvénybe a minap, s
egy pedagógus minél több tanfolyamon, képzésen
vesz részt, annál több fizetést vihet haza. Hogy
látja ezt az új rendszert egy igazgató?

Minden intézményvezető számára kötelezővé
tették, hogy elkészítsen egy továbbképzési tervet.
Viszont nekem kell fizetni a képzésen részt vevő
pedagógus helyettesítését is, ugyanis azért vesz
részt ezen a képzésen, mert az iskola igényli ezt
tőle. S ehhez van szükségünk az önkormányzat
segítségére is, hiszen önerőből nem tudjuk ezt az
összeget előteremteni. Ami a rendszert illeti, én
nem tartom működőképesnek. Magyarországon
is elindult ez a rendszer, egy ideig működgetett is,
de aztán abbamaradt. 30 kredtitpont eléréséért
jár hatszázalékos béremelés. Ennek a 30 pontnak
a megszerzése minimum három évbe telik, s van
rá hét éve. Nehezen tudom elképzelni, hogy a
kollégák többsége ezért a hat százalékért évekig
képzésekre járjon. Persze biztos lesz, aki megteszi.
Egy jó nyelvszakos például magánórákkal naponta
többet megkereshet, mintha évekig képzésekre
járna.
Tavaly lépett életbe az új oktatási törvény. Milyen
eredményeket hozott?

Ha ezt lassabban és átgondoltabban vezették
volna be, akkor talán még elégedettek is lehetnénk. Így viszont papíron minden iskola sebtiben
kidolgozta a maga oktatási programját, de a gyakorlatban ez nem igazán működik. Hiába vannak
pl. ún. szabad órák, ezeket azon órák pótlására (pl.
magyar nyelv, matematika) kell felhasználnunk,
ahonnan elvettek a kötelező óraszámból. De jó
ötletnek tartom pl. a regionális oktatás bevezetését, s két pedagógusunk, Illés Judit és Csúsz Ilona
is részt vett a regionális olvasókönyv kidolgozásában, amely a közeljövőben jelenik meg.
Mennyi elsőssel számoltok jövőre?

Reménykedem abban, hogy ahogy az idén, a három elsős osztály meglesz, s ebben az évben már
négy ötödikes osztályt is tudtunk nyitni a három
helyett. Ha ez így megmarad, akkor reménykedhetünk abban, hogy ez egy pozitív folyamat része.
Viszont az iskola nem kapott pénzt másodszori
nekifutásra sem a Šrobár utcai épület felújítására.

S abban a csomagban ráadásul már nem maradt
több pénz, így oda még egyszer már nem pályázhatunk. Mi meghoztuk a magunk áldozatát
azzal, hogy két évvel ezelőtt a két magyar iskola
egyesült, tehát joggal várjuk el azt az önkormányzattól is, hogy kezeljék végre prioritásként ezt az
intézményt Nem érv az, hogy nincs teljes mértékben kihasználva a Novomeský utcai épületünk.
Ugyanis az csak 300 férőhelyes, s nekünk jelenleg
540 diákunk van. Jelenleg még a Hotelakadémia
diákjai tanulnak ott, de az a szerződés bármikor
felbontható háromhónapos felmondási határidővel. S valószínűleg ez jövőre meg is fog történni,
ugyanis, ha nem sikerül záros határidőn belül
felújítani a legalsó szinteket, akkor kénytelenek
leszünk diákokat áthelyezni a másik épületbe. Ez
a város legöregebb iskolaépülete, amely ráadásul
katasztrofális állapotban van, s ne gondolkozzunk

megaprojektben, mert arra az önkormányzatnak
tényleg nincs pénze. Ha a tetőt illetve az alagsor
szigetelését meg tudnánk oldani, akkor már
nagyon elégedett lennék. Bérleti szerződésekből
(pl. a tornaterem) és reklámfelületek eladásából
sikerült kifesteni a mostani első osztályokat, s
bízom benne, hogy ez a kezdeményezésünk is
folytatódik.
Két éve azért szűnt meg a Ferenczy Alapiskola,
mert nem sikerült megegyezni, hogy a Tompából
a szükséges létszámot megteremtve esetleg diákok menjenek át a másik iskolába, s most ennek
már nincs akadálya.

Most sem olyan egyszerű, de akkor két intézmény
volt, amely versengett egymással, míg ma egy
iskoláról van szó, amelynek két épülete van. Szerencsére Rimaszombatban nincsenek távolságok,
de a szülőnek meg kell érteni, hogy nem kényemkedvem szerint döntök, hanem szeretném, hogy
mindenki elégedett legyen, s mindez ne menjen a
tanulás rovására.
A Most-Híd párt jelöltjeként indultál a megyei
választásokon, ami miatt főleg a Magyar Koalíció
Pártja részéről értek támadások. A mai kiélezett
helyzetben segít egy iskolának az, ha a vezetője
politizál?

A politika számomra hozzátartozik a közélethez,
hiszen a politika mozgat minket. A magyar választók hosszú idő után most először nem szavaztak,
hanem választottak. Hogy ez hogyan sült el, nem
az én tisztem értékelni. Ha intézményvezetőként
aktívan nem is kapcsolódik be az ember a politikába, nem árt, ha tűzközelben van. Amennyiben
az elődeim aktívabban politizáltak volna, talán
ez a százéves épület most másképp nézne ki.
Pártállástól függetlenül minden követ szeretnék
megmozgatni az iskola érdekében, s mindenkivel
leülök tárgyalni, akinek a szívügye ez az iskola.
Egy éve vagy az iskola igazgatója. Röviden
hogyan értékelnéd az eltelt esztendőt, s milyen
terveid vannak az elkövetkező esztendőkre?

Ez alatt az év alatt kb. másfél millió koronás
támogatást sikerült összegyűjteni, amiből megvalósítottuk a nyílászárók cseréjét, kialakítottunk
egy új multimediális szaktantermet, új helyre
került a számítástechnikai szaktanterem, az első
osztályok végre XXI. századi körülmények között
működhetnek, megnyitottunk egy teniszpályát,
bekapcsolódtunk a Comenius-programba, a pedagógusok angol nyelvi és informatikai képzésébe
és szerződéses képzőközpontja lettünk az Állami
Pedagógiai Intézetnek. Szeretnénk folytatni a leendő első osztályok rekonstrukcióját, szeretnénk
megteremteni a szabadtéri sportolás lehetőségeit
a Novomeský utcán. A lényeg: a tanárok, a diákok,
a szülők és nem utolsósorban a támogatók segítségével minél jobb feltételeket teremteni mind a
diákok, mind a pedagógusok számára.
Kép és szöveg: Juhász Dósa János
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Tizenötödször találkoztak a régió pedagógusai Füleken

Az élménypedagógia, mint járható út
Közel 100 pedagógus vett részt Füleken a gimnázium dísztermében 15. alkalommal
megrendezett Nógrádi Pedagógustalálkozón, amelyet a PRO SCHOLIS – Gömör és Nógrád
Kistérségi Közoktatás-fejlesztéséért p. t. szervezett több más társrendezővel közösen.

A megjelent pedagógusokat Tomolya Adrianna,
a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség Losonci Területi Választmányának elnöke köszöntötte,
aki külön üdvözölte a Bolla házaspárt, akik nélkül
annak idején nem indulhatott volna el a rendezvény. „Talán a legnagyobb pedagógiai téveszme
az a vélemény, hogy az ember csak azt tanulja
meg, amit megtanítanak neki. A mintegy mellékesen elsajátított tartós attitűdök, kedvtelések és
ellenszenvek gyakran sokkal fontosabbak, mint a
nyelvtan- vagy földrajzórák”, – idézte a reformpedagógia atyját, John Deweyt Ádám Zita, aki szerint
az iskola nem a tantervért, s nem a tanfelügyelőért van, hanem a gyerekért. Amíg a tavalyi évben a
pedagógiai program és helyi tantervek elkészítése

volt a központi téma, idén az élménypedagógia
köré épültek az előadások. Az előadók az együttes élmény létrehozására helyezték a hangsúlyt, s
amit délelőtt felvázoltak, azt délután workshopok
formájában a gyakorlatban is megmutatták. Nagy
kár, hogy ezekre a foglalkozásokra már igencsak
megcsappant a résztvevők száma. Az előadók, Peer
Krisztina, Földes Petra, Szűcs Kata és Tóth Julianna
nagy hangsúlyt fektettek a problémás gyerekekre, s
külön hangsúlyozták, hogy a mai pedagógia kevés
figyelmet fordít a kamaszkorú gyerekekre, s tíz-tizennégy éves gyerekekről többnyire elfeledkeznek.
„Ha egy csoport jól funkcionál, akkor egyetlen gyereknek nehézséget okoz, hogy rendbontóan viselkedjen” – hangsúlyozta Peer, aki hosszú évek óta
foglalkozik ún. problémás gyerekekkel. S vannak
gyerekek, akik a verbális vagy logikai tantárgyakból gyengébbek, de a vizuális vagy zenei képességei meghaladják az átlagot. S a pedagógus feladata,
hogy mindezeket a képességeket felfedezze és előcsalogassa.
További képek virtuális oldalunkon találhatók.

Az előadók arról értekeztek, hogy ma már a régi tanítási
módszerekkel nem lehet sikert elérni. Mi erről a véleménye
Orosz Istvánnak, a Tompa Mihály Alapiskola igazgatójának?
Teljes mértékben osztom én is ezt a véleményt, s nagyon
szívesen venném, ha a tanáraink is minél több ilyen
konferencián képeznék magukat. A gond azzal van, hogy
a jelenlegi minisztérium nemigen támogatja a Szlovákiai
Magyar Pedagógusszövetség és más magyar szervezetek által
rendezett konferenciákat, továbbképzéseket és versenyeket
sem. Ha a gyerekek a minisztérium által támogatott versenyen
vesznek részt, azt a tárca anyagilag és erkölcsileg is honorálja.
Természetesen ennek ellenére is részt veszünk az olyan nagy
hagyományokkal rendelkező versenyeken mint a Tompa
Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny, a Dobré slovo,
a Katedra matematikaversenye vagy a Kentaur, de rögtön
hozzá is kell tennem, hogy ilyen esetekben a kísérő- és az őt
helyettesítő pedagógus bérét állni kell, s most a gazdasági
válság kellős közepén ez sokszor vállalhatatlan többletet
jelent. Az, hogy milyen a pedagógus hozzáállása, már változó.
Harminc vagy még több éve tanító pedagógusokat nagyon
nehéz megváltoztatni. Bevett módszereik vannak, de sokszor
a mai gyerek már másfajta hozzáállást igényel. Magam is
látom, ha beviszem a gyereket egy multimediális tanterembe
vagy az interaktív táblához, hogy mennyivel másként
viszonyul az órához.

Kép és szöveg: jdj

Borlopózó verseny Méhiben
A Heves megyei Noszvaj és Méhi testvértelepülési
kapcsolata ugyan csak hároméves múltra tekint
vissza, de rendszeresek a találkozók és tartalmasak az együtt eltöltött napok. Így volt ez november
végén is, amikor a magyarországi vendégeknek
köszönhetően egyedi élményben volt részük a méhieknek. A helyi kultúrházban ugyanis borlopózó
versenyt tartottak.
Nyolc szőlősgazda és borszakértő érkezett
Noszvajról, akik már nagy tapasztalatokkal rendelkeznek a hasonló versenyek szervezésében.
Bóta Géza polgármester elmondása szerint az idei
Nyitott pincék és kemencében sült ételek napján,
vagyis az ottani falunapon már tizenegyedik évfolyamát élték meg a borlopózó versenynek. Mindig
szépszámú közönség előtt és ovációs buzdítás közepette női és férfi kategóriában is megszervezik

ezt a látványosságot.
Méhiben tízen álltak kötélnek illetve kapták
kézbe és szájba a borlopót. Három próbatételből
állt a verseny: először a kétliteres lopó megtöltése
után kellett azt kétliteres kancsóba egyenlően lefejteni, a második próbakő a literes lopóból kellett
tíz darab 1dl-es pohárba egyenlően szétcsapolni az
isteni nedűt, a harmadik feladat pedig az volt, hogy
a borlopó tartalmát embermagasságból kellett két
padlóra helyezett kancsóba egyenlően adagolni.
Egyeseknek ugyan nem sikerült a hordóból sem
felszippantani az igazság italát, de másoknak ügyesen ment a dolog. Az első három helyezett Szajkó
Attila, ifj. Fükő László és Szőke Elemér oklevelet és
serleget kapott a zsüritől.
Kosztúr Tibor polgármester szerint az önkormányzati tapasztalat és eszmecserék sorát igye-

keznek olykor ehhez hasonló érdekes közösségerősítő rendezvénnyel is tarkítani. A múltban volt
már borkóstolás, íjlövészet, sörkóstolás, futballmérkőzés és sok minden más is.
Kép és szöveg: Polgári László

Segít az amerikaiak pénze?
Lehet, hogy a zeherjei templomot meg tudják
menteni. Mivel a templom a község domináns
épülete, Zeherje polgármestere és néhány
lelkes önkéntes megmentésén fáradozik.
A templom az állam tulajdona és használati jogát a szlovákiai református egyház élvezi. Ružena
Gembická polgármester szerint szeptember 11-ke

emléknappá avatásának ötlete során felmerült a
New York-i városháza megkeresése is, mivel az
ikertornyok napra pontosan egy évvel a zeherjei
templomtorony összeomlása előtt dőltek romba.
Szintúgy szerették volna, ha segítenek kapcsolatot
teremteni az ott élő szlovák közösséggel. Statikus
szakvéleménye szerint a templom főhajójának rekonstrukciója új torony emelése nélkül 665 000

€-ba kerülne. Mivel a projekt elindításához szükséges a község 5 százalékos önrésze, ami 33 000 eurónak felel meg, úgy döntöttünk, hogy ezt az összeget
gyűjtés útján szerezzük meg.”
A polgármester szerint a templom balesetveszélyes állapotban van és minél hamarabb el kellene kezdeni a mentési munkálatokat.
amb
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A Tompa könyvesbolt karácsonyi kínálata
Leslie L. Lawrence: A fekete özvegy
(Studium Plusz Kiadó)

Leslie L. Lawrence Szinavatra Rao
főfelügyelő kérésére testőri feladatot
vállal Angáriká, a népszerű színésznő
mellett. El kell kísérnie védencét
egy távoli dzsungelfaluba, ahol a színésznő filmet
forgat. Már az indulást is baljós jelek kísérik, egy
színésznő öngyilkos lesz, majd feltámad és meg
akarja ölni a botcsinálta testőrt. A fenyegető jelek
sokasodnak, gyilkosság gyilkosságot követ. A
dzsungel haragvó démona, a Fekete Özvegy öldökli a színészeket. Vagy mégsem ő? Hősünk kezébe
veszi 38-as Smith and Wessonját és beveti magát
a dzsungelbe, hogy elkapja a gyilkost. És közben
égnek a halotti máglyák...
Schäffer Erzsébet: Pókfonálon –
történetek útközben (Nők Lapja
Műhely)

Schaffer Erzsébet, a napokban Prima
Primissima-díjat kapott szerző makacs következetességgel, az írásaiból
ismert csendes erővel gyűjti és veti papírra történeteit, melyek most is a bizalomról szólnak, arról,
hogy az élet társasjátékát a legsikeresebben nyitott
lélekkel lehet játszani. Akkor is, ha nem dobunk
mindig hatost.
Müller Péter: Gondviselés (Alexandra Kiadó)

Ez egy beszélgetőkönyv. A sorsunkról szól.
Kihasználom azt a helyzetet, hogy hetvenhárom

Toplista játék
Novemberi toplista játékunk kérdését többen is
helyesen megválaszolták (a Gömörország folyóirat
első, próbaszáma 1999 karácsonyára jelent meg,
míg az első száma 2000 nyarán), sorsolással
16 eurós könyvutalványt nyert Óváry László
gömörmihályfalvai olvasónk.
November legkeresettebb könyvei:
1. Madách Kalendárium 2010
2. Bögrés sütemények – ízkalauz
3. Stephenie Meyer: Napfogyatkozás
4. Leslie L. Lawrence: A fekete özvegy
5. A 100 legjobb disznótoros finomság
6. Édes házi sütemények – ízkalauz

éves lettem, és vissza tudok nézni.
Történetem vége felé kezdem már
érteni a sorsom rejtett összefüggéseit.
A megvalósult jövőmben élek. Csakis
azokról a gondolatokról írok, amelyeket megéltem...
Vujity Tvrtko: Menekülés a pokolból (Alexandra
Kiadó)

Vujity Tvrtko lebilincselően izgalmas
könyvének segítségével megismerheti a szomáliai fiatal menekült lány,
Németh Szamira torokszorítóan szép
történetét. A lányét, akinek a véres
polgárháborúban megölték magyar édesapkját
és testvéreit; akit szülőhazájában megaláztak és
meggyaláztak, lelkét megsebezték, testét késsel
vagdosták; és akit végül Tvrtko családja fogadott
be.
Ferkai Marcell: A futballtörténelem
100 legendás mérkőzése (Arena 2000
Kiadó)

Száz futballmeccs, amely kiállta –
vagy vélhetően ki fogja állni – az idő
próbáját. Amelyekről még mindig
beszélünk, pedig adott esetben már évtizedek is
elteltek. Mérkőzések, amelyek játékosok, edzők,
kommentátorok, szemfüles fotósok, egész országok életébenm valamint sok esetben magában a
sportágban is nyomot hagytak.

7. Vujity Tvrtko: Menekülés a pokolból
8. Békési L. – Pándi F.: Pálinkafőzés
9. A 100 legjobb babos finomság
10. A 100 legjobb mézes finomság
Játékunk decemberben is folytatódik, s arra
keressük a választ, hogy hány éves az idén a
Gömör-Kishonti Múzeumegyesület gondozásában
megjelenő Gömörország c. folyóirat. Válaszaikat
e-mailben: gomorihirlap@rimavskasobota.sk vagy
postán: Gömöri Hírlap Szerkesztősége, Svätopluk
u. 5., 979 01 Rimaszombat címre várjuk december 31.-ig. Ne feledjék, helyes válasszal 16 eurós
könyvutalványt nyerhetnek, amelyet a rimaszombati Tompa Mihály könyvesboltban vásárolhatnak
le.

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály könyvesbolt

10 %-os
kedvezmény 51. hét

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.

Jeles Napok
December 14. – A megvilágosodás napja
December 16. – A magyar kórusok napja
December 18. – Kisebbségek napja

– Emigránsok napja
December 20. – Advent negyedik vasárnapja

Új könyvek Rimaszombatból
B. Kovács István: Álomtitkárságom
története, Patrióta Kiadó, 2009

A rendhagyó kötet afféle számadás az elmúlt
húsz évről. A címválasztás arra a dilemmára,
vívódásra utal, amely a szerzőt szinte végigkísérte (civil értelmiségi c. pártpolitikus). Betekintést kaphatunk a rendszerváltás, illetve
az azt követő két évtized megannyi eseményének (Gömöri Múzeum, Millenniumi
Fórum, Simonyi Alapítvány, Petőfi-szobor
stb. „kulisszatitkaiba”. A szerző időrendbe
szedve tekinti át a történéseket. Tartalmazza
a kötet a szerző közéleti ihletettségű beszédeit, állásfoglalásait is. A szöveget képanyag
is kiegészíti.
B. Kovács István: Gömörország. (Egy
tájhaza arcvonásai tényekben, képekben és
gondolatokban) Gömör - Kishonti Múzeum
Egyesület, Rimaszombat, 2009.

Az eredetileg 1997-ben megjelent mű 4.,
bővített és javított kiadása. A szerző szűkebb
hazánk (művelődés)történeti bemutatásának részeként a kommunista rendszer
időszakának áttekintését is elvégezte.
Ugyancsak helyet kapott a könyvben az a
fejezet, amely „Gömör – szóval és ecsettel”
címen a tájhaza irodalmi és képzőművészeti lenyomatának néhány, a szerző által
legfontosabbnak ítélt darabja található. Ez
utóbbi Szombathy Viktor, Vladimír Mináč,
Tőzsér Árpád, IvanKrasko, Kovács Magda,
Kövesdi Károly és Szászi Zoltán írásait, illetve František Studený, Bacskai Béla és Dúdor
István alkotásait tartalmazza.

Fáklyavivő
Rendkívüli kiadással
jelentkezett a rimaszombati Magyar Katolikus Kör havilapja,
amely a nemrégiben megvalósult
péterfalai kereszt- és
harangszentelés
eseményeit idézi fel.
A lap megvásárolható 1 euróért a rimaszombati magyar szentmisék előtt vagy megrendelhető Szomolai Tibornál
(tel: 0905 640 479).

Pihenő
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Rimaszombatiak a sajtóban
A világjáró riporter
Tibor Mattyasovszkyt,
a Markíza televízió
riporterét talán
senkinek sem kell
bemutatni. A 29
éves rimaszombati
származású
fiatalemberrel munkájáról és hobbijáról a
Három Rózsa kávézóban beszélgettem.

tudtam spanyolul, nem volt munkavállalási
engedélyem, az iskola igazgatója a kezembe adott
egy kanna festéket, hogy fessem ki az iskolát.
Emellett szórólapokat hordtam szét és számtalan
apró munkát végeztem. Vagyis minden munkának
megvan a maga értelme, míg nem kell örökké
ugyanazt csinálni. Ha az embernek túl kell élnie
egy időszakot, képes olyan dolgokat is csinálni,
amelyek nem érdeklik őt. A mai világban tudni
kell alkalmazkodni és akár útrakelni is egy-egy
jobb munkahely után.

Évekig az Expres rádió munkatársa volt, hogyan
került onnét a Markízához?

A Markíza híreinek készítését a nézők is segíthetik
javaslataikkal. Hasznos az effajta együttműködés?

Pozsonyban újságírást tanultam, ahol tanulmányaink mellett lehetőséget kaptunk, hogy különböző médiákban kipróbáljuk magunkat. Az első
évfolyam során a Fun rádióhoz kerültem, onnét
másodikosként átmentem az akkor alakult Expres
rádióhoz, ahol hét évet dolgoztam. Ez alatt az
idő alatt egy-egy évig Ausztráliában és Spanyolországban tanultam. Amikor innen hazatértem,
a reggeli híreket kezdtem szerkeszteni és ebben
az időszakban a rádió vezetése úgy döntött, hogy
elszerződik a Markízához. Nemigen akartam képernyőre kerülni, de két év után sikerült rábeszélniük és egyáltalán nem bánom, hogy végül kötélnek
álltam.
Diákoskodott Spanyolországban, Ausztráliában,
sőt egy évet Amerikában is eltöltött. Soha nem
fordult meg a fejében, hogy letelepedik külföldön?

Természetesen megfordult. Amerikában egy évig
középiskolán tanultam, ami nagyszerű volt, de
ennek ellenére soha nem gondoltam arra, hogy
ott maradjak. Ausztrálián nagyon komolyan elgondolkoztam, de abban az időben még tanultam
az egyetemen, ezért, hogy ezt befejezhessem,
visszatértem. Amikor Spanyolországban voltam, a
gond az volt, hogy akkoriban még nem rendelkeztünk munkavállalási engedéllyel, így ez az időszak
inkább afféle tengődés volt. Akkor még a nyelvet
sem tudtam jól, ezért a kezdetekben egyáltalán
nem gondolkoztam a letelepedésen. Később
megfordult a fejemben, hogy huzamosabb ideig
ott maradjak, de újságíróként nagyon nehezen
kaptam volna munkát.
Ismert önről, hogy egy ideig főszakácsként is
dolgozott. Hogy került a fakanálhoz?

Mikor még nem tudtam jól spanyolul, nagyon
nehéz volt munkát találni és az iskola igazgatója,
akinek volt egy Vidám Vaddisznó nevű étterme is,
s felajánlotta, hogy dolgozhatnék az éttermében.
Mosogatással kezdtem, s amikor a főszakács egyik
percről a másikra elment, a helyére kerültem. Csak
grillezett ételeket készítettek, így nem volt nehéz
dolgom.
Nem egy szakmát kipróbált már, még újságot is
árult. Eszerint nem okoz gondot önnek az érvényesülés.

Mikor Spanyolországba kerültem, még nem

Természetesen, bár a visszajelzések jelentős
része elég vulgáris és primitív. Sokszor viszont az
egyszerű emberek által ihletett témákat nagyon
szépen fel lehet dolgozni, s meg tudjuk mutatni az
embereknek, hogy nem minden a politikáról szól.
Elégedett a Markízában végzett munkájával?

A munka egyértelműen érdekes. Minden nap
más témával, más emberekkel találkozunk. Maga
a munka picit stresszelő, mivel mint szerkesztő,
mindent magam csinálok. A Markízában két és fél
éve dolgozom és még két évig el tudom képzelni
magam ebben a munkakörben, de a riporteri
munkát nem lehet örökké csinálni. Minden nap
olyan témákat kitalálni, amit még az emberek nem
hallottak és újat mondani, nagyon nehéz.
Kép és szöveg: Lovas Róbert

A túlzott moralizálás
megölheti a legjobb
történetet is
Pavel Sibyla
Extrénisták c.
novelláját egyik
augusztusi
számunkban
olvashatták. A 31 éves
szerző ugyan gyetvai,
de nem egy szál köti Rimaszombathoz.
Az idén jelent meg első kötete, a Coffee
stories, amely a Turisztikai Információs
Központban is kapható.

Palahniuk, Dominik Tatarka, Cormac McCarthy,
Tom Robbins és J. D. Salinger.
Milyen témák a dominánsak alkotásaiban és
miért?

Nincs tudomásom arról, hogy a szövegeimben
bármilyen téma domináns lenne. De nemrég az
egyik kritikusom észrevette, hogy novelláimban
gyakran megjelenik az anyaság témája. El kellett
ismernem, hogy igaza volt. Megmagyarázni
viszont nem tudom.
A Coffee Stories kötetben és blogján (www.sibyla.
blog.sme.sk) szereplő novelláknak érősen ironikus hangvételük van. Nem spórol a fekete humorral sem azokban az élethelyzetekben, amelyek az
abszurditásuk ellenére komikusan hangzanak. Az
ön szövegei tényleg nagyon szórakoztatóak (nem
az elsődleges humor szemponjából gondolom).
Az embernek az a benyomása, hogy a könnyített
humor az életének szerves része.

Biztosan az. De képes vagyok kegyetlenül szomorú
és komoly is lenni. Például mint most: kitűnően
vacsoráztam és képtelen vagyok megbarátkozni
azzal, hogy már mindent megettem és ennyi, vége.
És ebből a kitűnő ételből majd nemsokára, hisz
tudja.... mi lesz. Szörnyű, nagyon büdös és semmi
értelme.
Olvastam néhány publicisztikáját is, és ha jól
emlékszem, elég kritikusan állt hozzá néhány
társadalmi jelenséghez. Megjelenik ez a szépirodalmi műveiben is?

Be kell hogy ismerjem, írás közben szeretem
elkerülni a komoly társadalmi kérdéseket. De
ennek ellenére, ha másképp nem is, de utalásképpen foglalkozok velük. Például a Shootin
avagy egy hétköznapi nap c. novellám a fiatalok
közt növekvő agresszióval és az iskolán belüli
fegyverviseléssel foglalkozik. Úgy hiszem, az
írók nem mondhatnak le a társadalmi jelenségek
kritizálásáról, de a könyveknek nem csak erről
kellene szólniuk. A túlzott moralizálás megölheti
a legjobb történetet is
Milyen mértékben inspirálják önt alkotás közben
a valós helyszínek, emberek és történetek. Ismert,
hogy egyik novellája Rimaszombatban játszódik.

A valós személyek, helyszínek és események számomra a legfontosabb ihletet jelentik. Azután itt
a képzelet, amely szintén a világunkhoz tartozik.
Ahogy Pablo Picasso mondta: „Minden, amit el
tudunk képzelni, létezik”.

Hogyan jutott el a prózaírásig?

Milyenek Pavel Sibyla irodalmi kilátásai?

A költészeten keresztül. Az élettörténeteim egyre
szaporodtak a fejemben, aztán eljött az az idő,
mikor már képtelen voltam egy vers keretében
elmondani őket.

Nos, ha valamilyen őrült betiltaná a számító- és
írógépeket, akkor nagyon rosszak. Múltkor ugyanis egy találkozón jegyzeteltem és közben rájöttem,
hogy nem vagyok képes elolvasni azt, amit írtam.
De jelenleg nem készül semmilyen billentyűzetsztrájk. Ennek köszönhetően az Artforum Kiadó
gondozásában még idén megjelenik a Valamit az
orchideákról c. művem. Tegnapelőtt pedig, mikor
lázasan feküdtem, átfutott a fejemen egy új könyv
ötlete. Már csak papírra kellene vetni.

Kik voltak azok, akik leginkább meghatározták
az írói stílusát?

Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy a felsoroltak közül bármelyik is meghatározó lett volna.
Egyszerűen ők azok az írók, akiket szeretek és
szivesen olvasom a műveiket: Bohumil Hrabal,
Peter Hoeg, Gabriel Garcia Marquez, Chuck

Marián Kluvanec
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Bársonyos forradalom a Gömöri Hírlapban (2.)
Párbeszéd – igen; a szocializmus
felszámolása – nem!!! – ezzel a felcímmel
jelent meg a Gömöri Hírlap rendkívüli
száma 1989. december 4.-én. Folytatjuk a
tallózást, s lássuk hogyan élte meg a lap
az ún. rendszerváltást!

1989. december 4./rendkívüli szám
* Juraj Hrivnák mérnök: Ne legyünk köpönyegforgatók
Szakmunkásképző intézetünkben 550 diákot oktatunk mint a jövő munkáskádereit, akik dicséretet
érdemelnek azért, hogy mindig (a mai napig) tudták, mi a polgári becsület. Elismerést érdemelnek
erkölcsi értékükért, hogy nem engedtek az erőszaknak. Voltak ugyanis olyan erőfeszítések, melyek kényszerítették őket különféle tevékenységre.
A sztrájkbizottság tagjai eljöttek utánam. Feltettem
nekik egy pár kérdést, amiből kitűnt, nem tudják,
mit is akarnak...
Kérdem én Önöket, mint szülőket, tudtak vagy
tudnak kiskorú gyermekeik kezdeményezéséről?
Beszéltek erről velük, megmagyarázták őszintén,
minden elfogultság nélkül, mi ennek a lényege?
Összehívtuk őket az iskola folyosójára, megmagyaráztuk nekik, miről van szó. Nem mondtak le arról,
hogy résztvevői legyenek a Győzelmes Február téren meghirdetett összejövetelnek. Nem tiltottuk
be, elmehettek. Mi mentünk velük, mert kötelességünk volt ott lenni a kiskorú diákok mellett, akiket gondjainkra bíztak. Ami ott elhangzott egyes
felszólalásokban, nem érintett kellemesen. Engem
szégyenérzet fog el, amikor kollégám, a mezőgazdasági iskola tanítójának beszédét felidézem. A
diákok előtt azt mondta, ahogy eddig tanított, nem
saját meggyőződése alapján tette. Ezek egy olyan
ember szavai voltak, aki legkevesebb 20 évig működött mint pártelnök. Milyen hát az ő meggyőződése
tulajdonképpen? Hogy változhat meg egy ember
ennyire egy nap alatt? Mit fognak gondolni és mondani róla ezek után saját tanítványai?

1989. december 8./ 49. szám
* A nemzeti bizottságok tisztségviselőinek álláspontja
...Az igazi demokrácia mellett foglalunk állást. Demokráciát akarunk, de minden fölösleges emóció
nélkül, olyan demokráciát, melynek létrehozása
egyesítené az összes haladó szellemű, egészséges
alkotóerőket, akik a szocializmust támogatják és
igyekezetüket gazdaságunk fellendítésére, felújítására és a jelenlegi helyzet konszolidálására fordítják. A nemzeti bizottságok, melyek a nép akarata
alapján jöttek létre, mindig a nép érdekeit képviselték és védelmezték, és jelenleg is hűek maradnak
ezekhez az elveikhez. Ezért örömmel fogadunk
minden kezdeményezést, amely lakosaink jogos
követeléseit képviselik. A humanizmus, a valódi
demokrácia mellett foglalunk állást.

* A földekről
Járásunk szántóföldjein még ma is nagy a sürgésforgás. A traktoristák a mélyszántáson dolgoznak,
az Agrokémiai vállalat és a mezőgazdasági üzemek
elkezdték az istállótrágya széthordását, több efszben és állami gazdaságban jó ütemben folyik a rétek és legelők trágyázása. A múlt héten a földeken
még kukoricakombájnokat is láttunk magkukorica
begyűjtése közben. A késést a járási lapunk hasábjain is sokat bírált raktárhelyiségek hiánya okozta.

* A párt kezdte az átalakítást?
Nap mint nap tanúi vagyunk annak, hogy az országunkban kialakult helyzet előtt értetlenül állnak
egyesek, különösen azok, akiknek nincs fogalmuk
a demokrácia alapelveire építő állam normális működéséről. A CSKP volt egyedi hatalmának regionális megőrzésére utaló tendenciákat is tapasztalhatunk. Például az olyan, még mindig fel-felbukkanó
állítások, hogy az átalakítást a párt kezdte és hogy
a jelenleg folyó demokrációs folyamatot különböző
„antiszocialista” és „államellenes” erők is kihasználják. Az első állítást pontosítanunk kell: az átalakítást a párt kezdte, de a Szovjetunióban. Nálunk a
folyamatot a CSKP már csírájában béklyóba kötötte
direktív, erőszakos eszközeivel. Itt nem a CSKP és a
nemzet, hanem az igazság és a hazugság konfrontációjáról van szó.
Brezina Daniel, PhDr. Lebovič Peter, a Nyilvánosság az Erőszak Ellen koordinációs bizottsága,
Svätoplukova 5., Rim. Sobota, telefonszám 230 75

* Nem leszünk százezren?
Az utolsó népszámlálás óta, amely 1980-ban volt,
járásunk demográfiai fejlődése emelkedő tendenciát mutatott egészen 1985-ig. Ez alatt az idő alatt
járásunk lakossága 1 107 személlyel gyarapodott.
1985-től azonban a járásban élő személyek száma
állandóan csökken. Jelenleg a rimaszombati járásnak 99 500 lakosa van, ebből 51 ezer nő. Kisebb a
népszaporulat, 1988-ban járásunkban 1 547 gyerek
született, ami 211-el kevesebb mint 1985-ben. Évről évre jelentősen növekszik a cigányszármazású
lakosok száma. Az utolsó három év alatt számuk
1 036 egyénnel, a többi lakossághoz képest 18,1
százalékkal növekedett. Ezzel járásunk a CSSZSZKban az első helyre került.

1989. december 15./50. szám
* A demokratikus szocialista társadalomért
Minden elkövetkező feladatot társadalmunkban
közösen kell megoldani. Folytatni kell a párbeszédet. Át kell értékelni az 1969 és 1970-es évek eseményeit és világosan választ adni az ezekkel kapcsolatban felmerülő kérdésekre, jogegyenlőségen
és demokratikus alapokon álló társadalmat kell
teremteni. Több felszólaló követelte a rendszeres
személyi változások megvalósítását, a párt és állami szervek apparátusának csökkentését és a fel-

adatok törvényes úton való megoldását. Elítélték az
SZLKP JB tagjainak többségét, amiért nem mentek
a párttagok közé munkahelyükre, amikor a legnagyobb szükség volt rájuk...

* Hanyagság, ami sokba kerülhet
Szántóföldjeinken befejeződtek az őszi munkák.
Most már többnyire a gazdasági részlegek gépparkjaiban és javító műhelyeiben élénkebb a mozgás.
megkezdték a gépek ellenőrzését és javítását...
Sajnos olyanokat is találunk egyes üzemekben,
akik megnehezítik az igyekvők munkáját. Bizonyíték? Van. Láttam leállított silókukorica-kombájnt,
amely tele volt kukoricaszárral, szalmaprést tele
maradék szalmával, utánfutókat sárba süppedve,
elhagyott gabonakombájnokat stb. Ilyen hanyagság
sokba kerülhet az Ág-nak és efsz-nek. Miért nem
rakják rendbe a gépeket? Mire várnak? Hogy a hó
befedje a gépeket? Vagy hogy az igyekvők mások
helyett is dolgozzanak? -sz-

* Apróhirdetés
Eladó Didaktik Gama számítógép, Interface, 2 drb
Joystick, 2 drb kazetta programmal, ár 5 400 korona, Redor III típusú masszírozógép 1 900 koronáért, Dopleta 191-es kötőgép és pamutmotolla
1 200 koronáért. Cím: Kalisová Dorota, Šafárikovo,
Pionierska 1., telefonszám: 24 44
Eladó videorekordér HQ Videomaster VM3, 20 drb
jóminőségű feljátszott – NSZK kazetta. Tőke Barnabás, Rim. Sobota, Pionierska 1/37
Veszek régebbi „KINO” folyóiratot, komplett évjáratot. Cím a szerkesztőségben.
Eladó KOMMODORE – 64 mikroszámítógép (64
kB), Floppy-egységgel, magnetofonnal, Joystickkel, turbo háttértár modullal és kétszáz programmal kazettán ill. lemezeken. (Külön-külön is). Cím
a szerkesztőségben.
Összeállította: jdj, fotó: archív
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 51. hétre
December 19., szombat
Západ gyógyszertár
December 20., vasárnap
Gyógyszertár a kórház mellett

Fogorvos
December 19.-20., szombat-vasárnap
MUDr. Šesták František, Rimaszombat,
Cukorgyári u. 23., tel: 047/56 34 551

MOZIMŰSOR
December 16.-17., szerda-csütörtök, 19.00

Night of the living Dead 3D
amerikai horror

December 18.-20. péntek-vasárnap, pénteken
csak 18.00, hétvégén 20.00 órakor is

Coco Chanel

francia életrajzi film
December 18., péntek, 20.00

Végső Állomás 4
amerikai horror

December 19.-20., szombat-vasárnap, 16.00
órakor

Derült égből fasírt
amerikai rajzfilm

VÉRT ADTAK
rimaszombati kórházban december
8.-án az alábbi személyek adtak
önkéntesen vért: Pavel Suja, Lýdia

Žišková, Jaroslav Turis, Anatolij
Jefimov, Radoslav Rimavec, Zuzana
Tanková, Ing. Vladimír Orlovský,
Anna Orlovská, Stanislav Sojka és
Peter Škrabák Rimaszombatból,
Peter Bálint Mocsárról, Peter
Rapčan, Michal Mrnka, Imrich
Krekáň, Milan Pohorelský, Ladislav
Ebergényi, Pavel Petráš, Tomáš,
Rosiar, Jaroslava Korenyová és
Ing. Ján Tomenga Nyustyáról,
Ladislav Palúš, Ľubica Kretová
és Pavel Kret Rimabrézóról, Ján
Kántor Feketerétről, Básti Rózsa
és Básti Béla Lökösházáról, Marian
Stieranka Ráhóról, Ing. Miroslav
Kántor Cserencsényből, Ján Marek
Fazekaszaluzsányból, Miko Tibor
és Tamás Mária Alsóvályból, Nagy
Gábor Felsővályból, Michal Albertus
Zeherjéről, Margita Bartová és
Ondrej Hrivnák Klenócról, Boris
Karas Osgyánból, Vladimír Boroš
Rimakokaváról, Ján Korub és
ifj. Ján Korub Gernyőpusztáról,
Marian Ulinec Runyáról, Juhász
László Oldalfaláról, Óváry Rózsa
Gömörmihályfalváról, JUDr. Štefan
Géczi Losoncról, Jozef Krága
Otrokocsról, Irena Kosztiková
Tornaljáról, Pilis Mária Szkárosról és
Magtamás Attila Hidegkútról.
Először adtak vért: Peter Dudáš
Rimaszombatból, Stanislav Brezáni
és Ján Sojka Szabadkáról, Bc. Janka
Petrášová Rőcéről, Andrea Kováčová
és Mgr. Janka Černáková Klenócról
és Miloš Ulinec Runyáról.

Meghívók
Pósa Lajos-emlékest Rimaszombatban –
dec. 14., 16.30
A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete minden megemlékezni vágyót nagy szeretettel vár december 14-én (hétfőn) 16.30 órai kezdettel Rimaszombatba,
a Tompa Mihály Református Gimnázium Dísztermébe
(Daxner utca). A Pósa Lajos-emlékestet Az Én Ujságom
megjelenésének 120. évfordulója és az eredeti magyar
szellemiségű gyermekirodalom megalapítója halálának 95. évfordulója alkalmából szervezik. Előadó: Kun
Miklós Jenő (Budapest), közreműködik: Orosz István,
Jéney Gábor, Czeglédy Botond, Vígh Péter, Angyal
László, Tóth Elemér. Áldást ad Gebe László nagybalogi
lelkipásztor.

Festészeti biennálé II.? – december 14.
A rimaszombati Városi Galériában december 14.-én,
hétfőn 16.00 órai kezdettel nyílik meg a Festészeti
biennálé II.? címet viselő kiállítás, amelyen Balázs István, Bartusz György, Stano Filko, Viktor Fereso, Július
Koller, Marek Kvetán, Petr Kvíčala, Zdenek Macháček,
Martin Sedlák, Rudolf Sikora, Jiří Valoch, Ján Vasilko,
Ján Triaška, Evžen Šimera és T. D. alkotásai kerülnek
bemutatásra. December 18.-án 14.00 órai kezdettel
a galéria új helyiségeket is megnyit, amelybe a galéria
gyűjteményéből válogatnak. Bemutatkozik a klenóci
Szociális Vállalat is fa- és kovácsoltvas munkáival, de
alkotóműhely és börze is várja a képzőművészet iránt
érdeklődőket.

Életutak Tóbisz Titusszal, Tornalja – dec.
16., 17.30
Az Életutak következő vendége, december 16.-án,.
17.30 órakor a Tornaljai Magyar Házban Tóbisz Titusz
színművész, a kassai Thália Színház tagja lesz, akivel
Balázs Emese beszélget.

A Palócföld Füleken – dec. 18., 17.00
A Szülőföld PT. szervezésében a Civil estek sorozatban
a Palócföld folyóirat mutatkozik be december 18.-án,
pénteken Füleken, a Magyar Közösségi Házban. Az est
vendégei: Mizser Attila (főszerkesztő), Ardamica Zorán, György Norbert és Vankó Attila.

Füleki kulturális rendezvények - december
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
12.14., 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
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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

Karácsonyi ünnepváró – kézműves foglalkozás, Rimaszombat – dec. 19.
A Tompa Mihály Alapiskola és a Via Nova ifjúsági csoport minden érdeklődőt szeretettel vár december 19.én, 14.00 és 17.00 óra között beiratkozási programjára
a rimaszombati Városi Művelődési Központba (VMK),
ahol lehetőségük nyílik találkozni a Tompa Mihály
Alapiskola tanulóival, tanáraival és igazgatójával. A
program kísérőrendezvényeként a Csemadok Rimaszombati Alapszervezete és a VMK szervezésében Karácsonyi ünnepváró kézműves foglalkozásra kerül sor.
Lesz gyertyaöntés, mézeskalácssütés, gyöngyfűzés,
makramé nyakékek és más ajándéktárgyak készítése
gyékényből, csuhéból, textilből és papírból.

Felhívás
Régi fotókat, dokumentumokat keresünk
A Katolikus Kör egyik tevékenységi területe a hagyományok őrzése, elődeink tetteinek feltárása. Biztosan
mindenki nagy élvezettel olvasta tiszteletbeli elnökünk, Danis Tamás írását, amely a háború előtti Rimaszombati Katolikus Kör történetével ismertetett meg
bennünket. Őseink tetteiből tanulhatunk, példájukat
bátran követhetjük. A Fáklyavivő következő számaiban sok érdekességet olvashatunk majd az akkori életről a máig köztünk élő, legidősebb körbeli tagtársunk,
a 94 éves Misurákné Diczky Anna tollából. Annuska
nénivel átnéztük a régi családi fotóalbumokat, és sok
figyelemre méltó anyagra bukkantunk, melyekkel
majd fokozatosan az olvasókat is meg-ismertetjük.
Sajnos az „akkoriak” közül már csak kevesen vannak
közöttünk, de biztosak vagyunk benne, hogy sok, a
háború előtti egyházi életet vagy a Katolikus Kör tevékenységet bemutató fénykép vagy más emléktárgy lapul a családi fotóalbumokban, vagy dobozok és ládák
mélyén. Mindezekre szükségünk lenne, hogy másoknak is bemutathassuk. Ezúttal kérünk tehát mindenkit,
aki rendelkezik régi fényképekkel, könyvekkel, dokumentumokkal, vagy bármilyen más, abból az időből
származó, a Rimaszombati Katolikus Kör tevékenységével összefüggő tárgyakkal, jellezze a kör vezetősége
felé. Terveink szerint másolatokat készítenénk róluk,
az eredetieket pedig visszaszol-gáltatnánk. Ki tudja,
talán annyi minden összejön, hogy akár egy kiállítást
is rendezhetünk belőlük. Keressük Szabó István 1943ban kiadott, „A Rimaszombati Katolikus Kör 50 éves
története” című könyvét is. Ha valakinek megvan, kérjük jelezze. Egy olyan személy jelentkezését is várjuk,
akitől nem áll távol az irattári kutakodás. Elsősorban át
kellene néznie a rimaszombati könyvtárban és a múzeumban tárolt korabeli folyóiratokat, újságokat vagy
más kiadványokat, hátha azokban is találunk valami
érdekeset. Reméljük sokan jelentkeznek majd. Előre is
köszönjük! Szomolai Tibor
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Hirdetés

2009. 12. 14.

EUROMOTEL

Ingatlanok
•Befejezés előtt álló családi ház
Szabatkán (IBV) eladó. Tel: 0905
446 136.
1324-52

•Eladó saját tulajdonban lévő
háromszobás lakás a Rozsnyói utcán.
Ára: 18.300 €. Tel: 0903 626 344.
1332-52

2271-50

Magyar magazin, STV 2
szerda 16.15 ismétlés
csütörtök 7.15

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

Auto - motor
• Octavia eladó. Tel: 0908 160 477.
1306-52

Izgalmas bónuszok
a kötelező felelősségbiztosítás mellé
M: 0905 329 178
0911 263 597

A tartalomból: Negyvenéves
a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes
- színes összeállítás az együttes
múltjáról, jelenéről; részletek
a gálaműsorból. Karácsonyi hangulatban – látogatóban Rigó Mónika
cigánydal-énekesnőnél. Készülődés
az ünnepekre - Müller Péter író gondolatai a szeretetről. A műsorvezető
Bárdos Ágnes.

December 15.-én
lesz egy éve, hogy
örökre itthagyott
bennünket barátnőnk és rokonunk

2242-46,50

Pénzre van
szüksége?

Mária Bartošová

Hívjon bennünket:0904 354 773

www.proficredit.sk

Akik ismerték és szerették, szenteljenek
emlékének egy néma percet ezen a szomorú első évfordulón.
A gyászoló család

Uszoda nyitva tartása
október 1.-től

Realitná kancelária
Rimaszombatban, a Vasút utca
6. szám alatt (Železničná)
Segít Önnek az ingatlan
eladásában vagy vásárlásában.
Hívja: 0905 885 559
2189

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

Építési takarékoskodás
2009. december 31-ig
állami prémiummal,
bónuszokkal.
M: 0905 329 178
0911 263 597
2242-46,50

Kassai út, Rimaszombat

Kacsaspecialitások:
Sült kacsacomb
Rozmaringos kacsacomb

KÖLTÖZTETÉS
és áruszállítás
M: 0903 555 356,
0948 555 356

Minőségi és olcsó elszállásolás
047/56 22 517, 0905 745 308
2085

Rimaszombat
városa
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.

Felveszünk recepcióst, pincért,
szakácsot és kisegítő személyzetet
(ZŤP igazolvánnyal)
AUTOPREVENT kft.
STK – EK – KO Komplex szolgáltatások
Rendelje meg interneten: www.stk-rs.sk
vagy telefonon: 047/56 33 769.
Felveszünk technikust főiskolai vagy középiskolai végzettséggel
2009

Téli stadion nyitva tartása december
14.-20. között:
dec. 14.., hétfő: 9.00-11.30, 12.00-14.30
dec. 15.., kedd: 9.00-11.30, 12.00-14.30,
17.45-19.00 dec. 16., szerda: 9.00-12.00,
12.30-15.00, 15.30-17.30 dec. 17., csüt.:
9.00-11.30, 12.00-14.30 dec. 18.., péntek:
9.00-11.30, 12.00-14.30 dec. 19., szombat:
20.00-22.00 dec. 20., vas.: 09.00-10.30,
14.00-16.00

Érdeklődni a 0908 147 531-es
telefonszámon lehet.

Nyerjen többet akár
600 €-val mint más
lakástakarékpénztárban.

2186-36, 38

VA Š A

Restaurant

Tapasztalt eladót keresünk rimaszombati bútorüzletünkbe.
Követemények: Pc ismerete, szlovák és magyar nyelv ismerete.
Előny: bútorüzletben szerzett korábbi tapasztalatok. Férfiak és nők
életrajzos jelentkezését várjuk a következő e-mail címen :
top-union@azet.sk

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

Most a 12,5 %–os állami prémiumhoz
üdülési csekket is kap.
Önökért vagyunk it t

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.

sme tu pre Vás
Agentúrne riaditeľstvo

Wüstenrot
stavebná
sporiteľňa, a.s.
Rimavská
Sobota

Ing. Zuzana Szamosová

Áruszállítás és
költöztetés Fiat
DUCATO-val.

Bélu Bartóka 2 ul. Bélu Bartóka 2.
Kubínyiho nám. 10
979 01 Rimavská Sobota
984 01 Lučenec
Tel.:Kontakt:
0907 648 805
Tel.: 648
0905 805,
444 542
047/56 27 054, 0907

0907 842 761

M.: 0908 948 971
2004

Novinky v roku 2009
Sporenie ISTOTA s najvyšším úrokovým
bonusom až 4 % (2 % p. a. + až 4 % bonus +

Sport

2009. 12. 14.

Nemzetközi íjászverseny Rimaszombatban
December 5.-én rendezte meg a III. Nemzetközi 3D Íjászversenyét a Bástya Íjász
Klub, amelyet a Zsánó patak mentén, a szabatkai erdőben tartottak meg, s 17
célból állították össze. A 104 résztvevő versenyző minden kategóriában indulhatott. A kellemetlen időjárás ellenére sok néző is eljött erre a kissé szokatlan
versenyre, mert az egész verseny Mikulás hangulatban zajlott. Több versenyző Mikulás ruhát öltött. A mi Mikulás bácsink nagyon bőkezű volt mindenkihez – minden versenyző kapott egy kis édességet és oklevelet is. A verseny
után mindenkire finom korhélykáposzta várt, sőt, akikben még maradt egy
kis erő és bátorság, versenyezhetett a távlövő versenyen is, amelyeknek férfi
és női parfümok voltak a fődíjai, sőt a legjobb csigás íjjal lövő íjász hazavihetett egy DVD lejátszót is. A versenyen 13 serleg, 22 aranyérem, 17 ezüstérem,
12 bronzérem és még különdíjak is kiosztásra kerültek. Köszönet jár az alábbi
támogatóknak: MIVE pékség – Nyústya (Hnúšťa), Iveta Pásztorová – Osgyán
(Ožďany), Stavmix Stavebniny – Rimaszombat és a Bástya Íjász Klub tagjai.
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Idősebb tanulók – fiúk: 2. Norbert Švajko (Tornaljai Szlovák Tannyelvű Alapiskola), 3. Patrik Gilian (Dobšinský Alapiskola, Rimaszombat)
Idősebb tanulók – lányok: 1. Mária Makšiová (Feledi Szlovák Tannyelvű Alapiskola), 2. Rebeka Magyarová (Tiszolci Alapiskola), 3. Ľubica Šupková (Tiszolci
Alapiskola)
Fiatalabb ifik - fiúk: 1. Dohonyi László (Rimaszombati Gimnázium)
Fiatalabb ifik – lányok: 1. Dorota Balciarová (Rimaszombati Gimnázium), 3. Ve-

ronika Očenášová (Rimaszombati Gimnázium)
Idősebb ifik -fiúk: 1. Ivan Vrábeľ (Rimaszombati Mezőgazdasági Szakközépiskola), 2. Richard Durec (Rimaszombati Mezőgazdasági Szakközépiskola), 3.
Filip Balciar (Rimaszombati Gimnázium)
Idősebb ifik – lányok: 1. Bálint Réka (Dobšinský alapiskola Rimaszombat), 3.
Ľudmilla Bodnárová (Rimaszombati Gimnázium)
Férfiak (19-25 év): 1. Peter Láska (Rimaszombati Gimnázium)
Férfiak (26-30 év): 1. Jozef Vaculčiak (Rimaszombati Többpróba Klub)
Férfiak (31-35 év): 1. Ivan Pivník (Rimaszombati Többpróba Klub), 2. Igor
Andráš (Rimaszombati Többpróba Klub)
Férfiak (41-45 év): 1. Pavel Láska (Rimaszombati Többpróba Klub), 2. Jozef
Fabo (Rimaszombati Többpróba Klub)
Férfiak (46-50 év): 1. Berecz Tódor (Rimaszombati Többpróba Klub)
Férfiak (51-55 év): 1. Igor Antalík (Rimaszombati Többpróba Klub)
Férfiak (65-70 év): 1. Rábely Attila (Rimaszombati Többpróba Klub)
Nők: 1. Marta Borutová (Rimaszombati Többpróba Klub)
A Szlovák Többpróba Szövetség értékelése szerint a rendezvény szervezői
(Daxner Alapiskola Rimaszombat, Rimaszombati Többpróba Klub), kiválóan
teljesítették feladataikat. A járási szervezet legutóbbi ülésén egészégügyi okokra hivatkozva lemondott a klub elnöke Igor Antal, helyét Michal Klein veszi át.
Igor Antal Igor, aki sok-sok éven át volt a szervezet elnöke, megtartotta országos szervezetbéli tagságát és az itt betöltött alelnöki funkcióját.

Asztalitenisz – IV. liga, 10. forduló

A TLSZ jelenti

STK Metabond Tornalja–DSTK Rimaszombat 4:14, ŠKP Rimaszombat–SO
Kisrőce 16:2, Tatran Breznička– TK Losonc (Kálnó C) 7:11, STK Losonc (Kálnó
B)–Jednota Málinec 13:5, STK Losonc (Kálnó D)–Iskra D a S Nyustya - elhalasztották, Mladosť Relax Rimaszombat C–STK Tiszolc B 5:13

Maksi István, a Járási Testnevelési Szövetség alelnöke és
Forgon János, a Területi Labdarúgó Szövetség (TLSZ) titkára a napokban Cifruš István
rimaszombati polgármesterrel
tárgyaltak, s megegyeztek abban, hogy a járás legjobb sportolóinak kiértékelésére 2010.
február 19.-én, pénteken 17.00
órai kezdettel a rimaszombati
Városi Művelődési Központban kerül sor. Cifruš védnökséget is vállalt a rendezvény fölött. A szervezők december 30.-ig várják a klubok nevezéseit a TLSZ
címén személyesen, írásban (Svätopluk u. 22.) vagy e-mailben (obfz@oztkobfzrs.sk).
Egyúttal értesítik a labdarúgó klubokat, hogy január 10.-ig jelentkezhetnek a
Téli Kupára, amelynek mérkőzéseit februárban és márciusban Rimaszombatban és Nagyrőcén bonyolítják le. Nevezési díj nincs, s jelentkezési lapokat lapunk jövő heti számában találnak.

A táblázat állása a 8. forduló után:
1. STK Losonc (Kálnó B) 					

9

9

0

0

0

121:41

27

2. ŠKP Rimaszombat 					

9

8

0

1

0

128:34

25

3. DSTK Rimaszombat 					

9

8

0

1

0

108:54

25

4. STK Losonc (Kálnó C) 					

9

6

1

2

0

94:68

22

5. Mladosť Relax Rimaszombat B 		

9

5

1

3

0

106:56

20

6. STK Metabond Tornalja 					

10 3

3

4

0

99:81

19

7. Jednota Málinec 					

9

4

0

5

0

69:93

17

8. STK Tiszolc C 					

10 3

1

6

0

68:112

17

9. SO Kisrőce 					

9

3

1

5

0

66:96

16

10. STK Losonc (Kálnó D) 					

9

2

2

5

0

60:84

15

11. Iskra D a S Nyustya 					

10 1

2

7

0

49:113

14

12. Mladosť Relax Rimaszombat C 		

9

1

1

7

0

47:115

12

13. Tatran Breznička 					

9

1

0

8

0

47:115
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Többpróbázóink sikere

Jégkorong liga: Magabiztos győzelem a rangadón

A rimaszombati járás többpróbázói hatalmas sikert könyvelhettek el a Rimaszombatban 65 versenyző részvétele mellett rendezett országos bajnokságon.
Járásunk versenyzői a megmérettetésen összesen 27 érmet szereztek Ebből 12
volt az arany-, 9 az ezüst- és 6 a bronzérem. Megnyerték a csapatok bajnokságát is, megelőzve így Nagytapolcsány és Liptószentmiklós csapatát. Az egyes
kategóriákban versenyzőink a következő helyezéseket érték el.

Remek színvonalú mérkőzésen, 350 néző előtt a hazaiak sima győzelmet arattak
a losonciak ellen, s mivel a gölnicbányaiak otthon kikaptak a homonnaiaktól,
már nyolcpontos előnnyel vezetik a tabellát. Legközelebb, december 19.-én
Homonnára utazik a csapat.

Fiatalabb tanulók: 1. Tóth Patrik (Gömöralmágyi Alapiskola), 2. Múčik Zsolt

(Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat)

MHK Rimaszombat-HK Losonc 7:2 (5:1, 0:0, 2:1)

A hazaiak gól szerzői: Matej Joščak (2), Ján Slovák, Michal Golian, Miroslav
Bendík, Matej Ďubek és Jozef Lalik
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Listavezetőből hetedik helyezett
Nagyszerűen kezdte a szezont
a rimaszombati labdarúgócsapat, amely
első öt meccséből négyet megnyert, s
még a hatodik forduló után is a táblázat
élén állt. A gárda mégis csupán a hetedik
helyen telel. Hogy miért? A rengeteg
kihagyott helyzet miatt.

Villámrajt
Nyáron a rimaszombati futball megmaradása érdekében komoly megszorító intézkedéseket tett
a klub. Karol Kisel, az addigi vezetőedző távozott,
a csapatot azóta Marián Kudlík és Branislav Mráz
irányítja. A játékosokkal közölték az új lehetőségeket, a keret meggyengült: elment az előző idény
egyik legjobbja, Roman Lazúr, távozott Mujkoš és
Čižmár is. A szerény feltételek között szerény célokat tűzött ki a klubvezetés: elkerülni a kiesés elleni
harcot.
A csapat (amelybe az utolsó pillanatban vendégjátékosként visszatért Marek Janečka) ehhez
képest villámrajtot vett: az első három mec�csét megnyerte, s bár Alsókubinban kikapott, az
5. fordulóban ismét visszavette helyét a táblázat
élén, miután legyőzte az élvonalba visszavágyó
aranyosmarótiakat. A nagyszerű találkozó után
senki sem hitte volna, hogy a következő győzelemre négy hónapot kell várni…

Tizenegy nyeretlen bajnoki
A sikernek számító losonci döntetlen után a rimaszombatiak elszenvedték első hazai vereségüket, az újonc puhóiak Luhový góljával nyertek,
ezután Privigye is ponttal távozott Rimaszombatból. Az egymás után következő négy idegenbeli
meccsen ugyan 3 pontot szerzett a csapat, de a
liptószentmiklósi újonc otthonában ismét kapott
egy pofont, majd egy másik újonc, Alsókubin együttese is pontot szerzett Rimaszombatban. Vereség
Aranyosmaróton, vereség itthon a Trencséntől –
tizenegy nyeretlen bajnoki után a diadalmas nyári
napokra lassan már alig emlékeztünk. Nem mintha a rimaszombatiak bármelyik találkozójukon is
komolyan alárendelt szerepet játszottak volna – a
helyzetkihasználás azonban katasztrofális volt.
Piszárék 17 meccsen csak 16 gólt lőttek, s ha nincs
az előrehozott első tavaszi forduló, akkor még riasztóbb lett volna a statisztika.

Minden jó, ha…
A losonciak elleni rangadó aztán szörnyű talajon
nagyszerű játékot hozott. Janečka és Gibala száguldozott a jobbszélen, Husaník szemfülesen csapott
le a labdákra, s ugyan Kuciak összehozott egy potyagólt, a végeredmény 3:1 lett, s több mint két év

után végre legyőztük a losonciakat. Az ősi rivális elleni diadal némiképp feledtette az elmúlt hónapok
csalódásait, és a csapat egy helyet előbbre lépett a
táblázaton, így a nyolcadik helyett a hetedik helyről várhatja a tavaszi folytatást. Mivel a Podbrezová
kilépett a bajnokságból, az idény végén csak egy
csapat esik ki, az utolsó helyezett vágsellyeieket
hét ponttal előzzük meg. S bár a feljutásért zajló
harcba ezúttal biztosan nem szólhatunk bele, egy
jó tavasz esetén egy dobogós hely még összejöhet
– a harmadik helyen álló trencséniektől 5 ponttal
vagyunk lemaradva…

A RIMASZOMBATIAK ŐSZI MÉRKŐZÉSEI
1. forduló Rimaszombat–Rózsahegy B 2:0 Piszár
(10.), M. Gibala (65.)
2. forduló Rimaszombat–Nagymihály 1:0
Zsivanovics (85.).
3. forduló Rimaszombat–Liptószentmiklós 1:0
Líška (49.)
4. forduló Alsókubin–Rimaszombat 4:1 Jaworek
(4., 7.), Iskra (76., 81. ), ill. Líška (11.)
5. forduló Rimaszombat–Aranyosmarót 2:1 Líška
(40., 67.), ill. Kuračka (73.)
6. forduló Trencsén–Rimaszombat 2:2 Depetris
(26., 29.), ill. Rubint (17.), Vargic (77.)
7. forduló szabadnap
8. forduló Losonc–Rimaszombat 1:1 Hoferica (65.),
ill. Janečka (49.)
9. forduló Rimaszombat–Puhó 0:1 M. Luhový (19.)
10. forduló Rimaszombat–Privigye 0:0
11. forduló Vágsellye–Rimaszombat 0:0
12. forduló Rózsahegy B–Rimaszombat 1:1 Zošák
(68., 11-esből), ill. Geri (15.)
13. forduló Nagymihály–Rimaszombat 1:1 Sninský
(28.), ill. Líška (13.)
14. forduló Liptószentmiklós–Rimaszombat 3:0
Peter Tomko (54., 66.), Šupej (90.)
15. forduló Rimaszombat–Alsókubin 0:0
16. forduló Aranyosmarót–Rimaszombat 1:0
Pavelka (32.)
17. forduló Rimaszombat–Trencsén 1:2 Husaník
(20.), ill. Depetris (50.), M. Ševela (76.)
18. forduló szabadnap
19. forduló Rimaszombat–Losonc 3:1 Husaník (21.,
43.), Janečka (82.), ill. Hricov (58.)

Az ősz legjobbja: Marek Janečka
„Nem mentem Losoncra, mert rimaszombati vagyok” – jelentette ki önérzetesen Marek Janečka,
mikor azt kérdezték, miért nem a LAFC-hoz ment
vendégjátékra a besztercebányai együttesből. Hogy
az amúgy iglói születésű jobbhátvédnek milyen sokat jelent a Rimaszombat és Losonc közötti rivalizálás, azt a derbiken is megmutatta: mindkét LAFC

Marek Janečka (jobbról) volt a rimaszombatiak
legjobb játékosa az ősszel

elleni mérkőzésen gólt szerzett. Ám nemcsak ezért
lett az ősz legjobbja: hátul megbízható, a szélen villámgyors, beadásai gólveszélyesek, s minden mec�csen szívét-lelkét otthagyja a pályán.

Az ősz felfedezettje: Patrik Husaník
A losonci születésű, a prágai Sparta ificsapatában
nevelkedett csatár a puhóiak ellen állt be először
bajnoki mérkőzésen, s a rendelkezésére álló tíz perc
alatt is felhívta magára a figyelmet okos passzaival.
A 19. születésnapját december 21-én ünneplő játékos aztán a két utolsó őszi meccsen három gólt
szerzett, s bár a labdától még néha eltolják, gyorsasága és szemfülessége láttán a szurkolók joggal
reménykednek, Husaník talán megoldást jelenthet
a rimaszombati gólképtelenségre.
Bőd Titanilla, fotó: Somogyi Tibor

Prognózis!
Beköszönt a hamisítatlan téli idő a Kárpátmedencébe. A hét folyamán gyakran lesz
erősen felhős vagy borult az ég és
akár több alkalommal is számíthatunk havazásra, így a hét végéig akár jelentőseb hóréteg
is kialakulhat. Az időnként erős szélben
néhol hófúvás is lehet. Fagyos éjszakákra és
fagyos nappalokra kell felkészülni.
Reisz András
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