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A belügyminiszter szerint
a halálos balesetek magas
számát szeretnék csökkenteni.
A javaslat szerint egész évben
kötelező a tompított fényszóró
használata, lakott területen 50
km/h órás sebességgel lehet
majd közlekedni, s magasabb
bírság jár a szabálytalanságért.
A törvény februártól lépne
életbe.

Nem ismerik a fogalmat
A Fórum Intézet felmérést végzett az autonómia kérdéskörét
illetőleg az elmúlt hetekben,
melyből nagy vonalakban az
derült ki, hogy a megkérdezettek 85 %-a valamilyen formában támogatja az önrendelkezés egyes modelljeit, de nem
tudja eldönteni, hogy melyik
lenne a megfelelő, tehát nincsenek tisztában az autonómia
fogalmával.

Hatméteres kettős kereszt
Fél millió koronával (16 597 €)
támogatta Losonc városa Apátfalva városrészben a hatméteres kettőskereszt felállítását a
Szlovák Nemzeti Párt kezdeményezésére.

A földrajzi nevek
szlovákul

Ma folytatódik a képviselő-testületi ülés

I

smét maratoni ülést tartott a rimaszombati
képviselő-testület, s mivel két kényes kérdésben
(a volt nehézgépipari üzem területe revitalizációs
pályázatának támogatása és a város vezető képviselőinek féléves jutalmazása) nem hozott döntést, ma a
klubok előzetes egyeztetése után folytatódik az ülés.
A tanácskozás elején elfogadták a Városi Tanács üléséről készült jelentést, amelyből megtudhattuk, hogy
az nem döntött a városban felállítandó kettőskereszt
ügyében, s október 10-ig adott haladékot az illetékes
bizottságoknak új javaslat kidolgozására. Elfogadták
az Ardis befektető cég javaslatát az egykori cukorgyár
területének a hasznosítására, amely területen a cég
többek között áruházakat és logisztikai parkot vala-

mint lakóépületeket szeretne építeni. Nem döntöttek
viszont az egykori nehézgéipari üzem területének
jelenlegi tulajdonosai által javasolt revitalizációs
pályázatról, amelyet a városnak október 17-ig kell
benyújtania, így ezt a napirendi pontot ma ismét
megvitatják. Döntöttek a képviselők a város egyes
területein bevezetendő részleges alkoholtilalomról
és Felsőpokorágy új jelképeiről is. Módosították a
város költségvetését, informális jelentést fogadtak
el a városi futballklub működéséről és értékelték
a Gömöri Hírlapot és a Gemerské zvestit is.
jdj, fotó: moly

Részletek a 3. oldalon

Fazekas László váltja Erdélyi Gézát
Befejeződött a református egyház püspökválasztási folyamata, s a két jelölt versenyéből Fazekas László eddigi
püspökhelyettes kerölt ki győztesen, aki 252:83 arányban bizonyult jobbnak Somogyi Alfrédnál. Fazekas
január elsején veszi át a hivatalát, s megbízatási ideje hat évre szól. Az új magyar ajkú püspökhelyettes az
abaújszinai Géresi Róbert lett, a főgondnok Fekete Vince maradt. A szlovák ajkú püspökhelyettesnek Marián
hamarit választották. megválasztották a Gömöri Egyházmegye új képviselőit is. Az esperes Nagy Ákos Róbert,
a gondnok Bán Zoltán lett.
jdj

Az alapiskolák negyedik osztályosai számára új Honismeret
tankönyvet adtak ki, melyben a
helységneveket kizárólag szlovákul nevezték meg. Mikolaj
oktatási miniszter bejelentette,
nem vonja vissza a tankönyvet,
mert megfelel a szabályoknak.
Az MKP tiltakozik, s követeli
a bevonását, mert ezt a status
quo újabb durva megsértésének tartják.
Homoly E.

• Értesítjük játékosainkat,
hogy jubileumi játékunk kiértékelését technikai okok miatt
egy héttel későbbre halasztottuk, s a nyertesek névsorát
lapunk 40. számában közöljük.

Az Ön gyógyszertára
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Bemutatkozott a Reciklációs Alap

M

int ahogy már beszámoltunk róla
előző számunkban, Rimaszombatban is
bemutatkozott a Reciklációs Alap, amely 2001
július elsején jött létre nem állami célalapként,
s a hulladékok feldolgozásához és eltávolításához szükséges pénzeszközöket koordinálja.
Ahogy a sajtótájékoztatón az alap igazgatója,
Ing. Ján Líška elmondta, eddig évente mintegy
500 millió koronával (1 millió 659 ezer €) gazdálkodtak, de ebben az évben ez az összeg már
mintegy 700 millió Sk (2 millió 323 ezer €) lesz.
Az alap a fő támogatója a Rimaszombatban is
telephellyel rendelkező Detoxnak is, s a fáradt
olajat is feldolgozó vállalat 13 projektjéhez
mintegy 61,3 millió koronával (2,035 millió €)
járult hozzá az elmúlt években, ebből 7 projekt

a fáradt olaj feldolgozását támogatta.
A Reciklációs Alap a közel hét év alatt 198,2
millió koronával (657 903 €) támogatta országszerte a fáradt olaj feldolgozását, s ezáltal jelentősen segítette a minél korszerűbb
technikai megoldások bevezetését. Ennek
köszönhetően évente 13,7 ezer tonnával nőtt
a fáradt olaj évenkénti feldolgozása. Ing. Juraj
Dlhopolčektől, a Reciklációs Alap Igazgatótanácsának az elnökétől azt is megtudhattuk, hogy a legnagyobb összegekkel a Detox
mellett a markusfalvai KONZEKO-t, a holicsi
BONEKO-t és a pozsonyi AGRUSS-t támogatták.
A Reciklációs Alap támogatásával több mint 30
munkahely jött létre az elmúlt években.
jdj

A nevelőjük meggyilkolását tervezték

A

Besztercebányai Kerületi Rendőrség kedden, szeptember 23-án vád alá helyezte
a tizennégy éves besztercebányai és szenci
fiúkat, akik a cserencsényi javítóintézet növendékei. A fiúkat súlyos, tettestárssal elkövetett
rablással és megtervezett gyilkossági kísérlettel
gyanúsították meg.
Az elkövetők szeptember 18-án este még
egy másik sráccal kitervezték, hogy közösen
megszöknek az intézetből. Másnap éjjel nyakon
szúrással szerették volna megölni az éjjeli
felügyelőt, eltulajdonítani tőle a mobiltelefon-

ját, pénzt és a kulcsot, amellyel szerették volna
kinyitni a bejárati ajtót. A támadáshoz egy fém
horgot, egy egyszerű ollót, s egy kihegyezett
vesszőt használtak, amelyeket a mellékhelységben rejtettek el. A tervüket nem tudták véghez
vinni, mert az egyik elkövetést tervező társ ezt
jelentette. A másik két gyanúsítottat a kivizsgálóba szállították. Mindketten még fiatalabb
korukban több bűncselekményt is elkövettek.
Ezért a tettükért akár tíz-tizenkét és fél év börtönbüntetést is kaphatnak.
moly

Vélemény
Borúra derű, derűre ború
Nem szabad, hogy csapdába essünk a kilátástalan jelennek, s talán kétségbeejtő helyzeteknek,
mivel nem tudjuk, hogy mit tartogat számunkra a sorsdöntő jövő év. Sok változást nem
várhatunk, pedig ahhoz, hogy olyan szinten
élhessünk, mint a többi euróval rendelkező
ország, nagyon sok változásra lenne szükség, több fizetésre, jobb életkörülményekre.
Elkeserítő az, mikor arról veszünk tudomást,
hogy a magyar iskolák nem kaptak anyagi
támogatást, az Európai Unió iskolafelújításra
kiírt pályázatának negyedik fordulójában sincs
nyertes magyar iskola. Eddig már 172 oktatási
intézmény kapott támogatást, Marián Janušek
miniszter a rosszul előkészített pályázatokkal
indokolta a magyar iskolák sikertelenségét.
Nem tudom, milyen okot fognak még kitalálni,
mivel a pályázatokat szakemberek dolgozták ki,
ami nem kevés összegbe került. Az az érdekes,
hogy nem egypár iskolát érint, hanem az összes
magyar iskolát, akik pályázatot nyújtottak be.
Így akarják beszüntetni a magyar iskolákat?

Remélem, hogy nem. Bosszankodhatunk még
eleget. Abban az esetben, ha lehetőségünk
nyílik rá, s adódik olyan előadás, ami egy kicsit
kizökkent a sokkoló hatású világból, menjünk
el szórakozni, ne sajnáljuk rá az időt. Nagyon
emlékezetes marad számomra a Három Rózsa
kávézóban Berecz András mesemondó műsora.
Az elejétől a végéig a közönség nagyon jól
szórakozott, végigröhögte a Vérmedve mesét
meg persze a többit is. Nagy sikert aratott a
budapesti mesemondó. Nagyon nagy szükség lenne ilyen és ehhez hasonló műsorokra.
Megint csak elszomorító az a színházi előadás,
amit a rimaszombati kultúrházban mutattak be
a minap. A díszlet csodálatosan volt felépítve,
viszont a színészek úgy mozogtak a színpadon,
mint a kezdő, bizonytalan, amatőr színészek.
Félreértés ne essék, mert vannak olyan amatőr
színészek, akik jóval felülmúlják előadásukkal
ezt a gyenge, szerencsétlen előadást. Nem vádolom a szervezőket, mert ők se ilyen előadásra
számíthattak. A következő előadás majd sokkal
jobb lesz. Alig várom.
Csölle Edit

Lapszélre

Csak úgy
gömöriesen…
Homoly Erzsébet
szerkesztő
Szomorú a megállapítás és a következtetés,
amely már jelenséggé vált. De így vagyunk
a közérzettel. Mintha egy megbabonázott,
romlásra ítélt, ugyanakkor számunkra
mégis a leggyönyörűbb földszegleten
élnénk. Akinek ez utóbbi nem jelentett
semmit, s csak az előbbi nyomott, szívfacsaró érzetére tudott gondolni, az már rég
dobbantott, s valahol ott él és van hasznára
a közösségnek, ahol nincs anyagi nehézség, s nem fő a feje, hogy tudja-e törleszteni mindennemű számláit. Itt meg itt maradtunk azok, akiknek van törlesztendője,
akiknek uzsorája van, s akik az uzsoráskodásból élnek. Így ez a hármas egység
teszi ki azt az embermasszát, amelyben
sokszor a levegő is elfogy. Elfogy a levegő
a szociális kínban. Elfogy a levegő azokon
a munkahelyen, ahol felelőtlenségek és
sokszor jellemzően nagy fejetlenségek
keserítik/kísértik az alkalmazottak életét.
Elfogy a levegő a kisvállalkozásokban, ahol
a napi gyötrelmekkel kell megküzdeni a
megélhetésért, elfogy a levegő a civil szervezeteket bürokráciába nyomó intézkedéseknél, de elfogy a levegő a diktatórikus
rabszolgamunkához hasonlító helyeken is.
Elfogy a levegő egy-egy képviselő-testületi
ülésen, ahol már nem illetődök meg, mert
annyi sokszor kínos, kellemetlen, személyeskedő politikai húzás után már nem
lehet, ihletet kapni viszont annál inkább.
Ezer kisördög motoszkál bennem, hogy
részletesen kielemezzek egy-egy felszólalást, de megóvom Önt, kedves olvasó
mindettől. Hiszen a GTV-nek köszönhetően úgy is a lakásukba száll majd az ártó
szellem, ha megnézik a felvételeket. Elfogy
a levegő az utcákon is, ahol közömbös,
egymással nem törődő emberek tapossák
le a másikat, teszik tönkre a közvagyont,
pl. egy-egy szemetest. S ez érdekes. Megfigyelhettük, hogy Rimaszombat frissen
felújított járdáinak szélén ízléses faszemetesek voltak. Sokáig nem örülhettünk
neki. Ma mit látunk? Hatalmas, nehezen
mozgatható kőszemetest, hogy kiállja a
vandálok próbálkozásait?! Valahogyan ehhez a szemeteshez hasonlatosan keményszik meg az emberek szíve is, hogy a sok
negatív érzés hatására kőszívűséggel éljen
túl. De mintha a szelídség és a jószívűség
már régimódivá vált volna… Így tehát ha
azt kérdezed, kedves távoli ismerősöm,
hogy hogy vagyok, akkor azt tudom
válaszolni, hogy csak úgy gömöriesen…

Városunk életéből
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Gazdálkodás többlettel

K

özel 71,479 millió koronás (2 372 668,13
€) többlettel gazdálkodott Rimaszombat
Városa 2008 első félévében.
Ahogy a Városi Hivatal Közgazdasági osztályának a vezetőjétől, Oľga Fabovától megtudtuk,
ez az igen magas többlet elsősorban a tavalyi
év 60 millió koronás (1,99 millió €) maradékának a bevételek közé való besorolásából,
illetve a város Energobytbeli tulajdonrészének
a csökkenéséből áll össze. De nem valósult meg
néhány nagyobb beruházás, így a tamásfalai
csatornázás vagy az EU-s projektekből esedékes
iskolafelújítások sem. A bevétel összege 262,612
millió Sk (8,72 millió €), a kiadások 191,134
millió koronát (6,34 millió €) tettek ki. A bevételek nagyobb részét az adók, bérletek, pályázaton szerzett bevételek és az épületeladásokból
befolyt összegek tették ki, míg a legnagyobb
kiadások listáján az iskolák, a városi közterület-

fenntartó vállalat, a téli stadion és a hulladékszállítás található. A művelődési központ 313
ezer koronás bevételre tett szert (10,39 ezer
€), míg a városi közterület-fenntartó vállalat
bevétele a 2,195 millió koronát (0,07 millió €).
Fabová azt is elárulta, hogy a várossal szembeni
tartozás június 30-ig elérte a 30 millió korona (1
millió €) volt, ebből 2008-ban 6 millió keletkezett. Az adósság jelentős része a be nem fizetett
adókból (17 millió korona vagyis 0,56 millió €)
származik, de 9 millió koronával (0,30 millió €)
tartoznak a hulladékszállításért is. Heves vita
folyt az ülésen arról is, hogyan érvényesíthetné
a város a jogait az adósokkal szemben, s úgy
döntöttek, hogy 2009-ben minden adóst a törvényben előírtaknak megfelelően február végéig
ajánlott levélben értesítenek, s amennyiben az
nem rendezi az adósságát, a nevét az összes
lehetséges helyen (városi honlap, faliújság,

Gömöri Hírlap) nyilvánosságra hozzák.
A képviselők elfogadták az idei költségvetés
3. módosítását is, amely szerint a bevételi
oldal 466,588 millió koronával (14,82 millió €)
számol, míg a kiadási 422,021 millió koronával
(14,01 millió €). A maradék 44,567 millió Sk-t
(1,48 millió €) tesz ki. A módosított költségvetésbe több aktuális kérést is beépítettek, így
pl. a téli stadionban elvégzendő munkákra, a
ravatalozó felújítására ill. a művelődési központ újabb szociális helyiségeinek kiépítésére
kért tételeket. Meglepően heves vitát váltott ki a
képviselők körében a város által reprezentációs
célokra megvásárolt Rimaszombat régi képeslapokon c. kötet, amelynek a példányszámát
(1800 db) és az összeget többen is eltúlzottnak
tartották.
kan, jdj

Folyamatosan a túlélésért

I

smét értékelte a városi képviselő-testület a
Gömöri Hírlap és a Gemerské zvesti munkáját. A képviselők egy tartózkodással elfogadták
az összes benyújtott jelentést, így a két főszerkesztő beszámolóját illetve a szerkesztőbizottság, az alpolgármester, a városi elöljáró és a főellenőr jelentését is. A két szerkesztőség közös
költségvetés alapján dolgozik, s bár a Gemerské
zvesti főszerkesztője, Marta Kanalová kísérletet

tett a gazdálkodás szétválasztására, s jelentésében különválasztotta a két lap bevételeit, a
kiadások szétválasztása a közös munkatársak
miatt nem lehetséges. A költségvetésből a két
lap 2 750 ezer koronával (91 283,27 €) részesült, s a kiadások augusztus végéig elérték az
1 940 656 koronát (64 345,358 €). A veszteség
471 964 (15 666,33 €) koronát tett ki, de a
bevételek között nincsenek feltüntetve a városi

Ismét emelkedik a hő ára

A

már említett döntések mellett még több
fontos döntést is hoztak a képviselők. Az
Energobyt ügyvezetője, Illés Gyula javaslatot
tett a hő árának emelésére, amit a földgáz
világpiaci árának emelésével indokoltak. Bár a
bejelentett emelést (824,84 Sk/GJ) a képviselők
nem fogadták el, a többségi tulajdonos a képviselők jóváhagyása nélkül is emelheti az árakat.
Illés ismertette a képviselőkkel a cég beruházási
céljait is, amely idővel az árcsökkenéshez is
elvezethet. Elfogadták a képviselők a horvátországi Bjelovar városával kötendő együttműködési szerződés szövegét, s megválasztották
a Tompa Mihály Alapiskola iskolatanácsába

delegált városi képviselőket is, így az összevont
alapiskola iskolatanácsában a várost Főző Zsolt,
Rigó László, Albíni Klára és Kovács Irén fogja
képviselni. Ismét hosszas vita folyt Kurincról,
de elfogadták a Stratégiai és Városfejlesztési
osztály jelentését, amely szerint a város sürgős
lépéseket tesz, hogy mind Kurincon, mind a
Városkertben mielőbb megépüljenek a nagyközönség által réges-rég várt medencék. Elfogadták a városi futballklubról előkészített jelentést
és jóváhagyták a rimaszombati komposztálóra
illetve az uzapanyiti lerakat rekultivációjára
szükséges pénzösszegeket is.
jdj

Aneta Vargicová a Környezetvédelmi Minisztériumban
Nemrégiben új miniszter került a környezetvédelmi tárca élére, aki két új munkatársat is régiónkból választott. A szolgálati osztály vezetője
a kőhegyi (Lukovištia) Ing. Štefan Mazurek lett,
a gazdasági osztály élére Ing. Aneta Vargicová
került, aki eleddig a rimaszombati Körzeti

Hivatalban dolgozott, s nem mellesleg a városi
képviselő-testület tagja is a Szlovák Nemzeti
Párt színeiben. Az új tisztségéhez a képviselőtestület ülésén Cifruš István polgármester is
gratulált.

jdj

hirdetések, amelyeket a két lap ingyen jelentet
meg. Ezeket számszerűsítve a két lap vesztesége elenyésző. A képviselők egyúttal elfogadták
Hacsi Attila indítványát, aki képviselői vizsgálatot kezdeményezett a lapok gazdálkodásának az
átfogó ellenőrzésére. A bizottságnak a jelentést
október 15-ig kell elvégeznie.
jdj

alkoholtilalom
lesz
A képviselők elfogadták azt a Kovács László városi elöljáró által benyújtott javaslatot,
amely megtiltja szeszesital árúsítását,
folyósítását és fogyasztását a város egyes
területein, így január 2-től december 30-ig
reggel hat órától hajnali három óráig tilos
lesz az alkoholfogyasztás és árúsítás a
kijelölt területeken. Ez érinti az óvodák,
iskolák, játszóterek, s a temető környékét,
az autóbusz- és vasútállomás területét, s
gyakorlatilag a város kiemelt fontosságú
területeit. Azok a jogi és fizikai személyek,
akik megsértik a rendeletet, 5 ezer koronától (165,96 €) 20 ezer koronáig (663,87
€) terjedő pénzbírságot is kiróhatnak. A
rendelet – amely a kihirdetésétől számított
15 napon belül érvénybe lép – alól kivételt
kaphatnak egyes városi vagy országos
akciók, s a rendelet betartását a városi
rendőrség és az ezzel a feladattal megbízott városi hivatalnokok ellenőrzik.
jdj
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Angol vendégek Rimaszombatban
Á

dám Norbert és Kubačka Gizella pedagógusok az egykori Ferenczy István
Alapiskolából tíz diákkal tavasszal kijutottak
Norwichba meglátogatni azokat, akikkel közösen nyertek egy olyan angol szervezetnek a
pályázatán (Global Gateway-projekt), amelynek
az a célja, hogy ápolja és népszerűsítse az angol
nyelvet. A tanulóknak mesekönyvet kellett írniuk, az angol tanulók leporellót készítettek, amit
az iskolának ajándékoztak. December végén
véget ér a projekt, viszont a barátság megmarad
az angol és a rimaszombati iskola között. „Tervezünk egy újabb projektet februártól, ennek
a neve Comenius, amely egy egész Európában
bevezetett módszer, s ennek keretén belül a
tananyagot közösen dolgozzuk ki a németekkel
és a franciákkal, s ennek eredményeként közös
tanmenettel fogjuk az órákat tanítani a tanulóknak. Ezt a projektet kétévesre tervezzük. Most
szeptembertől szakkör formájában sikerült
bevezetni a CLIL-t (Content and language

intergrated learning), tehát egyes tantárgyakat
angolul tanítunk, s ebbe szeretnénk bevonni
minden pedagógust, aki tud angolul valamilyen
szinten. Én földrajzot tanítok angolul.” – tájékoztatja lapunkat Ádám Norbert, angol szakos
pedagógus, s hozzáteszi, hogy a tananyagot
magyarul veszik át. „Szerencsére sikerélménye-

im vannak ezzel kapcsolatban, mivel a tanulók
nagyon élvezik az angol földrajzot.” – mondja
Ádám Norbert.
Szeptember 23-án angol vendégeik érkeztek a
norwichi Tuckswood alapiskolából. Néptánccal
fogadták őket a kisiskolások (felvételünkön),
majd a 7. C. osztály tanulói bemutatták az iskolát. Szerdán közös óralátogatásokra került sor,
majd vidám délelőttöt tölthettek az alsó tagozatosokkal. Délután rimaszombati városnézés volt
a program, a 9. C. osztály tanulói idegenvezetésével, s megtekintették Nagyferenc Katalin kiállítását. Ezt követően részt vettek a Dobšinský
Alapiskolában megrendezett Új módszerek az
oktatásban című konferencián, s Cifruš István
polgármester is fogadta őket. Csütörtökön Selmecbányára és Bajmócra látogattak, pénteken
pedig hivatalosak voltak a Gömör-Kishonti Vásár programjaira. A vendégek elégedettek voltak
és jól érezték magukat Rimaszombatban.
Csölle Edit, kép: a szerző

Kraskoról magyarul egy szót sem

S

zeptember elsejétől a rimaszombati állami
gimnázium, amelynek 72 magyar diákja
is van, Ivan Krasko neves költő nevét viseli.
Ez alkalomból a leszármazottak jelenlétében
tartották meg a névadót, s leplezték le a
költő mellszobrát is az iskola épületében. Az
ünnepség a kultúrházban folytatódott, ahol a
költő verseiből hallhattak egy csokorra valót, s
bemutatkozott a gimnázium néptáncegyüttese,
a Háj is. Sőt, az alkalomra még egy brossúrát
is kiadtak, amely közli a XX. század második
felében végzettek névsorát, s egyes, komolyabb
karriert befutott diákok is visszaemlékeznek
hajdani alma materükre. A kötet elején a gimnáziumban végzett neves diákok is felsorolásra kerülnek. Bevezetőjében a gimnázium igazgatója

Ivan Krasko – Te láttad....

az iskolában megnyilvánuló toleranciáról és
kulturális együttélésről értekezik, ami szöges
ellentétben áll az ünnepségen megnyilvánultakkal, ahol egyetlen szó sem hangzott el magyarul
(holott pl. Krasko verseinek többsége magyarul is olvasható), a brossúrában sem nagyon
találkozhatunk magyarokkal, s még a magyar
végzettek neve is szlovákul olvasható.

Mély, nyugtalan éjben izzott a szempár,
kék-bíbor tűzzel, parázsfényű szempár.
S későre járt, s én úgy éreztem akkor,
hogy tovatűntél a tág tengeren...
Miért éreztem úgy?... Tág tengeren!
Ó, hallottad, korál-dalom az ár hogyan zokogta,
s árbocok közt a szél hogyan siratta kínom!
Gomolygó felhőkből vad vágy viharzott,
Ó, érezted?... Utánad a meddő vágy viharzott!
S mély, nyugtalan éjben izzott a szempár,
rád-izzott szemem, parázsfényű szempár,
s mint lidércláng libbent hajód után...
Ó, láttad hát!!... Libbent hajód után...

Juhász Dósa János, fotó: amb

Majtényi Zoltán fordítása

A finom ételek összehoznak bennünket
Ú

jházy tyúkleves, Jókai bableves, bajai
pikáns töltött sertéscomb és más finomságok várták azokat, akik ellátogattak a Fekete Sas
vagy a Junior Komplex étterembe, és megkóstolták a magyar konyha finomságait, amelyet
az ózdi Árpád Vezér Úti Általános Művelődési
Központ munkatársai a helyi Egyesített Iskolával közösen készítettek. A rendezvényre immár
kilencedik alkalommal került sor, s a megnyitón
megjelent Cifruš István polgármester, valamint
több megyei képviselő is. Boda István, az ózdi
intézmény igazgatója ünnepi beszédében szólt
a kiemelkedő kapcsolatokról, s beszámolt
arról is, hogy a két iskola diákjai rendszeresen

ellátogatnak egymáshoz, s megismerkedhetnek egymás ételeivel és szokásaival. A közös
visegrádi együttműködésbe bekapcsolódott
a chorzowi és a pogyebrádi testvériskola is,
nemrég jártak mindkét helyen. Az ózdi iskola
tanulói közül tizenketten három hónapot
svédországi tanulmányúton töltöttek, főleg
szociálisan hátrányos helyzetben lévő és roma
tanulók kaptak lehetőséget. Kiss László főszakács azt is elárulta, hogy a már jól bevált ízek
mellé mindig hoznak valami újat is, az idén pl.
vörösboros-fahéjas, szilvával töltött csirkemellet
kínáltak az ínyenceknek.
Kép és szöveg: jdj
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Szent Hubertus Lovasnap Rimaszécsen
A Rimaszécsi Lovasklub 2008-ban szeptember 20-ára hívta össze
a lovak szerelmeseit a Szent Hubertus Lovasnapra.

A

gyülekező és a megnyitó a rimaszécsi
sportpályán zajlott. Az ünnepélyes sorakozót Vitkó Egon, az ózdi huszárok vezetője
irányította, s jelentett az egyik főszervezőnek,
Gál Ferencnek, akinek lovasfogatáról Rimaszécs
megbízott polgármestere, az MKP Országos
Tanácsának alelnöke, Stubendek Márta szólt az
egybegyűltekhez. Majd sor került St. Hubertus
reguláinak az ismertetésére, amelyet a több
mint 35 felsorakozott lovas figyelemmel kísért
végig, s tudomásul vették a lóverseny reguláit,
s a legfontosabb felszólításokat a mesterről, a
csapatról, a jellemről, a tisztaságról, a fegyverekről, az ajzószerek használatáról, a versengés
értelméről, s az utolsó ítéletről. A közösség
engedélyével következett a szeszpárlat élvezete
és a helybéli pékségből (Jebo-chlebo) származó
finom falatok elfogyasztása, majd útra keltek a
lovasok, hogy megkergessék s elkapják a rókát.
A legügyesebbnek az isaszegi huszárok egyike
bizonyult. A róka szerepét a másik főszervező,
Jeriga Imre és lova vállalta. Huszárok, hagyományőrzők, egyszerű lovasok mind a rókát

kergették hegyen-völgyön át, megküzdve az
időjárás adta gyötrelmekkel. Eközben az érdeklődő gyerekek kipróbálhatták az íjászat mesterségét. A Bástya Egyesület Íjász Klubja fiatal
tehetségeinek, Ternóczki Krisztiánnak és Nagy
Lenkének a közreműködésével. A martonfalai
pihenő után a Hubertus-lovaglásról visszatérők
a sportpályán is megkergették a rókát (felvételünkön). Az addigra, az eső ellenére szép
számmal összegyűlt közönség nagy örömére lovasbemutatókat is tartottak. A délutáni órákban

Felállt a környezetügyi tanács

A

Miskolci Egyetemen megalakult az Északmagyarországi Regionális Környezetügyi
Tanács, amelynek elnökévé dr. Bőhm Józsefet,
az egyetem műszaki földtudományi karának
dékánját választotta meg soraiból az elnökség,
társelnöke pedig Koncz Ferenc, a BAZ megyei
közgyűlés alelnöke lett. Az oparatív szervezetet

dr. Kecskeméti Sándor irányítja, a tanács székhelye pedig Salgótarjánban lesz, a regionális
környezetügyi központban. A Miskolci Egyetemen csütörtökön megalakult régiós környezetügyi tanácsot 29 szervezet hozta létre, köztük a
három megye önkormányzata, valamint számos
civil szervezet, s egy losonci kutatóintézet.

Kárpát-medencei magyar öregcserkész találkozó Pécsett

I

mmár tizennegyedik alkalommal rendezte
meg a Magyar Cserkészszövetség az öregcserkészek találkozóját ezúttal Pécsett, augusztus 21-24. között Irasika Mátyás és Szentirmai
Józsefné cserkésztisztek vezetésével.
A négynapos találkozó gazdag programmal
előadásokat, tábortüzeket, vitákat tartalmazott.
Augusztus 21-én, a Belvárosi templomban
Dohány Zoltán katolikus és Varsányi Ferenc
evangélikus lelkész irányításával ökumenikus
nyitott áhítat volt. Este a kővágószőlősi plébánia
kertjében fiatal pécsi cserkészek nyitó tábortüzét rendezték. Előtte megemlékeztek Csonka
Ferenc atya plébános, a katakombacserkészet
egyik vezéralakjáról.
A következő napokban a Biblia és a reneszánsz
éve jegyében, valamint Wass Albert erdélyi író
születésének 100. évfordulója kapcsán előadá-

sok hangzottak el. Dr. Bögner Miklós egyházjogász a magyar valóságról, Irasika Mátyás
Kodály-díjas karnagy Wass Albertről, Hegyi
László cserkész kerületi elnök a Bibliáról, Tillai
Aurél Liszt-díjas karnagy, zeneszerző nyelvünk és zenénk ősiségéről, dr. Ferencz Mária
cserkésztiszt a 75 évvel ezelőtti gödöllői világ
jamboriról, Tillai Ernő kétszeres JBL-díjas mérnök a várható jövőről, Tillai Gábor muzeológus
Mátyás királyról és a magyar reneszánszról,
míg dr. Andrásfalavy Bertalan egyetemi tanár,
a magyarság képtorzulásáról beszélt.
Ezen a találkozón részt vettek a vajdasági,
az erdélyi és a felvidéki öregcserkészek. A
rimaszombati öregcserkészeket háromtagú
küldöttség képviselte a találkozón.
Újj István, cserkésztiszt

akadályugratásra és fogathajtásra is sor került.
Az akadályugratásban Szarka Béla, Isaszegről
végzett az első helyen, őt követte a serkei Barta
Szilárd fogata és a helybéli Gál Ferenc. Az akadályugratásban első helyet ért el Rotter Dávid,
második lett Jeriga Imre, harmadik pedig Nagy
Olívia. A kitartó közönség elégedett lehetett. A
Hubertus kiértékelésére a lovasbálon került sor,
amelyet a rimaszécsi kultúrházban ünnepélyes
vacsorával tarkítottak.
Kép és szöveg: Homoly E.

Megnyitójában dr. Kecskeméti Sándor utalt rá,
hogy a régión belül ugyan megvannak azok a
szakmai szervezetek, amelyek a környezet és
természetvédelem ügyével foglalkoznak, ám
azok régiós szintű összehangolása uniós követelmény. A tanács a céljai között jelölte meg a
régió környezeti állapotának javítását, versenyképességének növelését, a fenntartható fejlődés
elérését, illetve a környezettudatos nevelés
elősegítését.
TNL

Kerekgedén is
érvénytelenek
a választások
Az Alkotmánybíróság legutóbbi, szeptember 17-i ülésen foglalkozott T. R.
beadványával, aki a 2006-os helyhatósági
választások eredményének érvénytelenítését kérte, mivel szerinte több alkalommal
is megsértették a választások tisztaságát.
A polgármesteri posztot az alig 190 lakost
számláló, s folyamatosan csökkenő létszámú településen 1990 óta Szálasi Mária
töltötte be, aki legutóbb az ANO színeiben
nyerte el a tisztséget, igaz, csak pár szavazattal előzve meg a vetélytársát.
jdj
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Nosztalgia
Az első rimaszombati vásárok
egyikén, tömött
sorok a mézeskalács árus előtt.

Jeles napok
Október 2.— Őrangyalok ünnepe
Az evangélium tanúsága szerint Jézus tanította,
hogy a gyermekek angyalai szüntelenül Isten
előtt állnak. Az őrangyalok szerepe, hogy bennünket, az üdvösségre vezessenek, ellentétben
a kialakult néphittel, mely inkább az őrangyalok bajmegelőző, védelmező szerepét emelik ki.

Ötvenéves fennállását ünnepli
az Irodalmi Szemle, melyben
Fónod Zoltán főszerkesztő
visszaemlékszik a kezdetekre,
s idézi Fábry Zoltánt, hogy
még mindig itt állnak őrhelyükön „felváltatlanul, meglátatlanul, megváltatlanul”, s várja
a jobb sorsot így ötvenévesen is. Az emlékek
és élmények között Dobos László, Duba Gyula,
Grendel Lajos, Tőzsér Árpád, Koncsol László
kutakodik. A kérdésre, hogy hol a helyünk
Európában?, a választ Csáky Pál, Duba Gyula,
Gál Sándor, Görömbei András, Lovász Attila és
Pomogáts Béla adják. A szemléből ezúttal sem
maradt ki a kortárs vers és próza, köszöntik
Jakab Istvánt 80. születésnapján, Csehy Zoltán
a „nyolcak” költészetét értékeli, s visszaidézik
a negyedszázados Irodalmi Szemlét is, hogy
1983-ban milyennek látták…

Kassai Figyelő
A független magyar folyóirat
szeptemberi száma Reményik
Sándor Templom és iskola
című versével köszönti az
új iskolai tanévet, melynek
kassai központi megnyitójáról
is beszámol. Mihályi Molnár
László és Krivánszky Miklós a
Magyarok Világszövetségének VII. Világkong-

Gyümölcsöskert
Készítsük el a gyümölcsfák ültetésének
tervét. A kiásott gödrök aljába tegyünk
érett szervestrágyát vagy komposztot
(gödrönként 15-20 kg-ot) és műtrágyát
(foszfát- és káliműtrágyát 3-3 kg mennyiségben), bokor esetében ez a mennyiség
5-6 kg szerves trágya és 0,5 kg foszfát- és
0,5 kg káliműtrágya. A földet húzzuk
vissza a gödörbe, hogy az megülepedjék.
A szamócaágyásokban, nedves időjárás
esetén gyakori a csigák kártétele, ezek ellen védekezzünk. A már lehullott leveleket
égessük el, mert ezek fertőzöttek.

Szőlő
Október 4.— Assissi Szent Ferenc napja
Helyenként vetésre legalkalmasabb hétnek,
máshol a szüret kezdetének tartották. Régebben
főként a Ferenc napja körüli „búzahét” sarkallta
a magvetőket munkára, és 15-én, Teréz napján
kezdődött hagyományosan a szüret ideje.
Balázs Emese

Könyvajánló
Irodalmi Szemle

Kerti munkák
a 40. hétre

resszusáról tudósít. Balassa Zoltán negyven év
fanyar tanulságait ecseteli, hogy miképpen is
lett 89 a fejére ejtett 68? Megtudhatjuk a Figyelőből többek között, hogy a Csemadok Nagyidai
Hagyományőrző Csoportja a tibolddaróci országos minősítő versenyen aranypávás fokozatot
szerzett, hogy ötödik születésnapját ünnepelte
a kassai Bóbita gyerekszínjátszó csoport, és
a szepsi VOX Columbellae kórustalálkozót
szervezett.

Jó Gazda
Szeptemberre a zöldség- és
a gyümölcsfélék jelentős
része beérik, így elsősorban
a termés betakarításával és
megfelelő elraktározásával
kell foglalkozni – ehhez ad
időszerű tanácsokat a Jó
Gazda szeptemberi száma.
Megtudhatjuk, hogy mire kell ügyelni az alma,
körte, burgonya betakarításánál, hogyan kell
védekezni a káposzta kártevői ellen, de a
biológiai védekezésre is felhívják a figyelmet.
A lap kitér a sertés és a baromfi jövedelmező
tartásának a tényezőire. Lapunk kertészkedő
rovatának vezetője, Farsang István a fikuszokat
veszi górcső alá. Több fajt is bemutatnak, pl. a
viharvirágot, a kovsztárt, a magyar nyári almát,
a sötétlila paradicsomot, de megismerkedhetnek a kétpettyes katicabogárral is.
Homoly E.

Rendeljük meg a telepítésre szánt szőlőoltványokat. A csemegeszőlőt 5-6 °C-os
hőmérsékleten tároljuk, kis hőingadozású helyiségben. A fürtöket úgy tároljuk
felkötözve (esetleg fejjel lefelé), hogy azok
ne érjenek egymáshoz. A leszedett szőlő
feldolgozását ne halasszuk másnapra, mert
rajtuk elszaporodnak a muslicák, melyek terjesztik az ecetbaktériumokat. Az
ecetsav pedig rontja a bor minőségét. Ha
azt szeretnénk, hogy az erjedés zavartalan
legyen, akkor használjunk fajélesztőt.
A mustot préselés után hordóba ülepítjük,
a megtisztított must lassabban és egyenletesebben erjed.

Zöldségeskert
A másodterményként ültetett kelkáposzta
már szedhető, ezek tárolásra nem alkalmasak, mivel fejei lazák. Szedjük a másodvetésű karalábét és az őszi karfiol első
rózsáit. Számoljuk fel a másodvetésű bab
ágyásait, az esetleges zsenge magvakat
babsalátaként készítjük el. Kora tavaszi
felszedésre most vessük a petrezselyem
magvait, használjunk rövid tenyészidejű
fajtákat. Kezdjük a sárgarépa felszedését,
a lombot vágjuk le, csak 5-6 cm-es csonkot
hagyjunk rajta. A szeptemberi vetésű
sárgarépát egyeljük ki. Szedjük a hónapos
retket.

Virágoskert
Szabadba vetjük a díszmák, szarkaláb,
körömvirág magvait, ezek a hidegre nem
érzékenyek és tavasszal így hamarabb
virágoznak. Cserépbe ültetjük a jácint,
tulipán, krókusz stb. hagymáit úgy, hogy
a hagymák egy harmad része álljon ki
a földből. A becserepezett hagymákat kb.
két hónapig tartsuk 8-10 °C-os helyen.
Edényes növényeinket hordjuk be fagymentes helyre.
Farsang István
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XXVI. Gömör-Kishonti
Vásár Rimaszombatban
Immár hagyományosan huszonhetedszer szerette volna
uralni Rimaszombat Városát a régi vásárok szellemét megidézendő egykori vásári hangulat. Szeptember 26-28. között
várták az érdeklődőket.

A mézeskalács standnál már nem álltak tömött sorok, mint anno (lásd 6. oldal). A vásárban ugyan sok nézelődővel lehetett találkozni, kellő mennyiségű portékáját kínáló is volt. A
többezer koronás árukon kívül olcsóságok is eladásra kerültek. A gyerekek a posta előtti téren
játszhattak, a felnőttek pedig a posta mögött búfelejthettek — must és kolbász kíséretében.

A Gömör-Kishonti Vásárt Cifruš István, Rimaszombat polgármestere
a Fő tér szabadtéri színpadán nyitotta meg, ahol a kultúrház dolgozói
állandó programot biztosítottak az arra tévedőknek. Délelőtt az Elá hop
műsorral a Piki szlovák színház szórakoztatta az óvodásokat. Lapzártánkat követően a Relax szabadidőközpont, a miskolci Szuper Dáridó,
Robo Kazík, a táncos show, Petra Kepeňová, és a budapesti Mapez
rockzenekar ill. a Sobotienka fúvószenekar szórakoztatta a közönséget.

A legszebb kiskert versenyét 2008-ban a Kéry
család nyerte meg. A vásár alkalmával hirdettek
eredményt, s a polgármester a Városházán
ünnepélyes keretek között köszönte meg
a kertészkedők egész éves munkáját, Bozó
János, a Környezetvédelmi Szakosztály vezetője
értékelte a versenyt, s átadta a díjakat és a
pénzjutalmat. A nyertes erkélyek és kiskertek
fotóit a következő számunkban közöljük.

Megkeresztelték a Rima vizével, s ünnepélyes
bemutatták a Rimaszombat régi képeslapokon
c., Oľga Bodorová szerkesztésében a napokban
megjelent könyvet. Az ünnepélyes pillanatra
a Városházán a Városi Hivatal vezetőinek
és a Városi Képviselő-testület tagjainak és a
cseh, magyar, lengyel, román testvérvárosok
képviselőinek a jelenlétében került sor Cifruš
István polgármester közreműködésével.

Harmadik alkalommal rendezték meg Rimaszombatban az EuroRima Expot. A Városi Művelődési Központ termei kiállítókká váltak, s benépesültek a nemzetközi, üzletkötési-értékesítési cégek áru
választékával. Összesen 41 kiállító vett részt. A belföldieken kívül
cseh, lengyel és magyar vállalkozók is jelen voltak. A rimaszombati cégek Ivan Bónán és a bankon kívül nem képviseltették magukat,
viszont jelen volt Rimaszombat Városa, a Turisztikai Központ, a
Leskorp kft., a Régiófejlesztési Ügynökség, a Gömör-Kishonti Múzeum, a Városi Galéria és a Sajó Rima Eurorégió képviselete.
Képriport: Homoly Erzsébet
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A pákozdi csata

A szabadságharc első csatája – 1848. szeptember 29.

1848. szeptemberében Jellacsics hadai óvatos
lassúsággal haladtak Magyarország területén
a főváros felé. Batthyány miniszterelnök irányításával az ország az ellenállás szervezésén
dolgozott. Meg kellett erősíteni a hadsereget.
Az augusztus 13-a óta szerveződő négy nemzetőr táborban gyülekező önkéntes nemzetőrök
közül a pápai és a váci sereg csatlakozott a
Jellacsiccsal szemben álló hadtesthez. A Görgei
Artúr által irányított szolnoki tábor nemzetőrei
ugyanekkor a Csepel-szigetre vonultak, hogy az
ellenség egy esetleges átkelési kísérletét – Pest
körülzárását – megakadályozzák. Batthyány
még a Gellérthegy megerősítését is elrendelte.
Magyar oldalon találjuk a Galíciából hazaérkezett 34. sorgyalogezred két zászlóalját – a 6.
(Württemberg) huszárezredet, a főváros helyőrségét ellátó gránátos zászlóaljat és két, nagy
gyorsasággal felállított honvéd tüzérüteget.
Mindezekkel a Jellacsics ellen bevethető
magyar sereg létszáma mintegy 17 500 főre
emelkedett. A magyar sereg parancsnokságát Telekitől Móga János császári és királyi
altábornagy vette át. A Móga személye iránt
is bizalmatlan országgyűlési képviselők egy
három tagú bizottságot is küldtek a táborba az
események ellenőrzésére.
Nekik, s főleg a szeptember 28-án a magyar
sereghez érkező miniszterelnöknek az érdeme,
hogy az este a sukorói református templomban
összeülő haditanács végül úgy döntött, hogy a
magyar sereg nem folytatja tovább a hátrálást
Jellacsiccsal szemben, hanem csatát vállal.
Móga János és a haditanácson részt vevő tisztek
többsége Lamberg küldetéséről értesülve
ugyanis a további visszavonulást szorgalmazták. (V. Ferdinánd ugyanis még szeptember
25-én királyi kéziratban Lamberg Ferencet
nevezte ki a Magyarországon állomásozó hadse-

reg főparancsnokává, akit azonban 28-án a pesti
hajóhídon a fellármázott nép felkoncolt, feltehetően olyan álhíreknek köszönhetően, hogy
Lamberg bezáratta a vár kapuit, s készenlétbe
helyezte a tüzérséget, hogy lövesse Pestet.)
A magyar sereg – készülve Jellacsics ellen –
jobbszárnyával Pákozdtól északra, hadközepével Pákozd és Sukoró között, balszárnyával
pedig a Velencei-tó szélén védekező állást foglalt el. A tartalékot Teleki tábornok hadosztálya
képezte Sukorón, míg a szélső balszárnyat,
mely a másnapi ütközetben nem vett részt, a
Velencei-tótól délre Répásy Mihály csapatai
képezték.
(A csata jellegzetessége, hogy mindkét oldal
vezényletét osztrák császári és királyi tisztek
irányították.)
E felállásban érte őket Jellacsics támadása szeptember 29-én reggel. A bán elképzelése az volt,
hogy a magyar sereg jobbszárnyát támadva, azt
dél felé, majd teljes erőbedobással a magyar
sereget a Velencei-tó mocsarai közé szorítsa.
Ennek megfelelően támadása lépcsőzetesen
indult. Elsőként a balszárnyon, a lovasberényi
úton előre tolt Kempen-hadosztály került
először érintkezésbe a magyarokkal. Ennek
témadását Ivánka Imre önkéntes nemzetőrei
visszaverték. Közben az egész vonalon megindult a tüzérségi párbaj. Később Jellacsics a hadközépben a Schmiedl-hadosztállyal Pákozdtól
délre próbálkozott gyalogsági támadással, ám a
magyar ágyúk tüzében, valamint két zászlóalj
ellentámadásában ez is összeomlott.
Ezután Jellacsics ismét a balszárnyát küldte
előre, s a lovasberényi úton megpróbálta bekeríteni a magyar jobbszárnyat. De az egy időben
érkező magyar félüteg s a 9. huszárezred két
százada azonban megakadályozta ezt. Ebben a
rohamban részt vett a későbbi miniszterelnök,
Andrássy Gyula is. Ezután a magyar fél lendült
támadásba, s Pátkáig űzte vissza a horvátokat.
Ekkor a horvátok balszárnyának parancsno-

ka fegyverszünetet kért. Jellacsics még egy
kísérletet tett: a hadközépben álló gyalogságával
és lovasságával megindult a magyar hadgerinc
felé. A magyar sereg lövegei azonban ezúttal is
jól működtek, s tüzük nyomán a bán elrendelte
a visszavonulást. Ez délután három óra körül
lehetett, s ezután a harc már csak tüzérségi
párbajokból állt.
A csata lényegében ekkor már eldőlt: a magyar
csapatok megtartották állásaikat, jóllehet a
viadal vége után Martonvásárra vonultak vissza.
Veszteségük néhány halott és pár tucat sebesült
volt. Jellacsics táborában sem voltak nagy
veszteségek. Összesen a halottak, sebesültek,
eltűntek száma kb. 100 fő volt. Mindezekből is
következik, hogy Jellacsics semmiképpen nem
gondolt egy mindent eldöntő csatára. Valószínűleg meglepte őt a magyar csapatok elszántsága, kemény ellenállása, s tudomása lehetett
róla, hogy a hátában, a Nyugat- és Dél-Dunántúlon ezrével csoportosultak a nemzetőrök és
a népfelkelők, akik nemcsak kapcsolatát és az
utánpótlási útvonalát vágták el Horvátország
és Ausztria felé, de hátrahagyott helyőrségeit is
sorra megtámadták.
Mindezek ismeretében és a sikertelen pákozdi
csata eredményeként Jellacsics három nap
fegyverszünetet kötött Móga Jánossal, majd a
fegyverszünetet megszegve – ami szerint állásaiban kellett volna maradnia – az éjszaka leple
alatt kimenekült Magyarországról.
Ezzel egyben kilátástalan helyzetbe hozta a
seregétől különváltan mozgó tartalék hadosztályát. Ez Roth és Philipovich tábornokok
vezetésével szeptember 21-én Drávasztáránál
lépett magyar földre, s Baranya, valamint Tolna
megye területén át igyekezett Székesfehérvár
felé. Jellacsics vereségéről csak október 4-én
értesültek, s rá három napra ők is – Görgei és
Perczel csapataival a sarkukban – Ozoránál
letették a fegyvert.
Kovács Tibor

Hirdetmények
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Gyógyszertárak

Meghívók

Készültségi ügyeletek
ütemterve a 39. hétre
Október 4-én, szombaton
Salvator gyógyszertár
Október 5-én, vasárnap
Rimava gyógyszertár

Fogorvos
Október 4-5-én, szombat-vasárnap
MUDr. Gajan György, Várgede, tel.:
0907 855 206

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
szeptember 23-án  az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Eva Szepesyová, Milan Petrinec,
Rastislav Šumný, Ján Boľf,
Pavel Borláš, Iveta Drieňová,
Ildikó Fenyvešiová, Radoslav
Kántor, Peter Murinček, Miloš
Tomeček Rimaszombatból,
Emil Dérer Tornaljáról, Monika
Štóberová Árvaújhelyről,
Anna Völgyová Bejéről, Viera
Ďurišková Sajószentkirályról,
Ján Hanzel, Martin Bobrovský,
Ján Oláh Klenócról, Ján Marek
Fazekaszaluzsányról, Mihályi
Gyula Gesztetéről.
Először adott vért: Peter Ehn, Veronika Borlášová, Marek Drinóczi
Rimaszombatból.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Október 1.
szerda 19.00 órától,
Control
Ian Curtis karizmatikus
személyisége és rövid pályája
a mai napig meghatározó
néhány zenész számára.
Amerikai-angol-ausztráljapán életrajzi film.
Október 2-3-4.
cs., p., szo. 17.45 és 20.00
órától,
Bruggéban
Ray és Ken ingyenesen utazhat Bruggéba, Belgium mézeskalács-városába, jutalomképpen egy nehéz meló után.
Angol-belga filmvígjáték.
Október 5.
vasárnap 19.00 órától,
A burzsoázia
diszkrét bája
Bunuel filmje megejtő
kommercializálása a szürrealista ábrázolásmódnak:
a burzsoáziáról úgy rántja
le a leplet, hogy Oscar-díjjal
jutalmazzák. Francia-olaszspanyol szatíra.

Gyümölcs- és zöldségkiállítás
Rimaszombatban – október 3-4.
A Szlovák Kertészszövetség kerületi szervezete Cifruš István polgármester védnöksége alatt
október 3-án és 4-án megrendezi a gyümölcs és
zöldség kiállítása a Városi Művelődési Központban.
A kiállítás ünnepélyes megnyitójára október 3-án 9
órakor kerül sor, a kiállítás megtekinthető október
4-ig 17 óráig. A kiállítótermekben friss termések
lesznek kiállítva (főképpen alma) a rendező szervezet tagsága által termesztettekből, de szívesen
fogadják a kistermelőket is, s teret biztosítanak a
méhészeknek, s a tartósított termékekkel foglalkozóknak (szárított gyümölcs, befőttek), valamint
a különlegességekkel rendelkezőknek. A kiállító
termek kiegészítőit a város virágosainak munkái és
az alapiskolások alkotásai díszítik majd. A kiállítás
célja bemutatni, hogy hazánkban, otthon is képesek vagyunk olyan zöldség- és gyümölcstermesztésre, amely magasan megállja a helyét a külföldről
beszállítottakkal szemben. A szervezők nem titkolt
szándéka, hogy minél több fiatalt megnyerjenek a
hazai termesztés örömeinek, hogy hobbijává váljon
a kertészkedés. A szervezők ezúton is kérik a leendő kiállítókat, hogy a kiállításra szánt termékeket
a kerületi kertészszövetséghez (Hacsi Ervinhez)
október 1-én 14 óráig, de legkésőbb október 2-án
15-18 óra között juttassák el (Tomásik u.). A kiállításra mindenkit szeretettel hívnak.

Verséneklő együttesek 4. országos
fesztiválja – október 3-5.
A Csemadok Nógrádi Területi Választmánya, a
Csemadok Füleki Alapszervezete és a Nógrádi Művelődési Központ szervezésében a SzK Kulturális
Minisztériumának a támogatásával több helyszínen
rendezik meg a Verséneklő együttesek 4. országos
fesztiválját. Október 3-án, pénteken 10.30 órai
kezdettel Losoncon a B.S.T. Művelődési Központban lép fel a Kicsi Hang, az Industria Duó és Óváry
Anna; 11.00-kor Salgótarjánban a Balassi Bálint
Megyei Könyvtárban Kelemenék és Saróka Liliána
lépnek fel; 17.00-kor Ragyolcon a kultúrházban
a Kicsi Hang, Horňák Marek és Zsuzsa zenekara
valamint Takács Krisztina adnak műsort. Másnap
szombaton, október 4-én 17 órai kezdettel kerül sor
Füleken a Vigadóban a Fesztiválgálára, melyre a
belépés díjtalan, s a fent nevezett fellépőkön kívül
fellép a rimaszombati Sorsvirág és a gömöralmágyi
Metafora együttesek is. Október 5-én vasárnap 18
órakor a budapesti Kormorán ad élő koncertet,
előzenekara a komáromi Borostyán együttes. A
helyszín Fülek, az üzemi klub, belépő 120 korona.

Imádok férjhez menni – október 4.
A Csemadok Ajnácskői Alapszervezete meghívására október 4-én, este hét órai kezdettel Ajnácskőn
vendégszerepel a Kassai Thália Színház az Imádok
férjhez menni c. zenés vígjátékkal, melynek főbb
szerepeiben Rák Viktóriát, Dudás Pétert, Tóbiszt
Titusz és Kövesdi Szabó Máriát láthatják. Belépő a
helyszínen, a kultúrházban 50 koronáért vásárolha-
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tó. A szervezők minden színházkedvelőt szeretettel
várnak.

Biblia, imakönyv és énekeskönyv
kiállítás – október 12.
A Serke-i Református Egyház Nt. ifj. Pohóczky
Béla szervezésével az októberi reformáció havában
és a biblia évében 2008. október 12-én, vasárnap
délután 14 órától biblia, imakönyv és énekeskönyv
kiállítást rendez. Az ifjú lelkész, aki egyben a gyülekezet kántora is, számos egyházi könyv gyűjtője.
A kiállítás a helyi presbitérium és a helyi nyugdíjas
szervezet támogatásával történik a református
gyülekezet imatermében. A rendezvény fő előadója
Dr. B. Kovács István muzeológus, a Gömörország
Polgári Társulás elnöke lesz.

Felhívások
Magyarnak lenni:
nagy s szent akarat!
A Palóc Társaság nyolcadik alkalommal hirdeti meg
a magyar költõk hazafias verseinek szemléjét. Idén
a szülőföldhöz való hűség költője, Sajó Sándor születésének 140. évfordulója tiszteletére szervezi meg
a magyar vers ünnepét, melyre alap- és középiskolás diákokat vár az Ipoly mindkét partjáról, és az
egész Kárpát-medencéből. A szakmai bírálóbizottság előtt egy tetszés szerint választott Sajó Sándor
költeményt, valamint a magyar hazafias költészetből egy szabadon választott verset kell fejből előadni. A versmondó verseny 2008. november 13-án,
csütörtökön, a költő születésnapján lesz, szülővárosában, Ipolyságon. A jelentkezőlapon a szervezők kérik feltüntetni a versmondó nevét, életkorát,
a kategóriát (alapiskola felső tagozata vagy középiskola), az iskola és/vagy a versenyző elérhetőségeit
(levél- és villámpostacím, telefonszám), valamint
az előadandó versek címét és a költő nevét. A
jelentkezőlapot legkésőbb október 18-ig fogadja a
Palóc Társaság a Kör utca 194., Balog nad Ipľom,
991 11 levélcímen, illetve a z.urban@paloctarsasag.
real-net.sk villámpostacímen. Érdeklődni még a
047/4884313-as telefonszámon lehet.

Őszi tanfolyamok a VMK-ban
A Városi Művelődési Központ kedvező anyagi feltételek mellett, hatvan órában, kétszer hetente nyelvtanfolyamokat indít. Az érdeklődők a következők
közül választhatnak: angol nyelv kezdőknek, angol
nyelv fejlődőknek, angol nyelv haladóknak, német
nyelv kezdőknek, német nyelv haladóknak, konzultációs képzés gondozóknak, francia nyelv kezdőknek. Bővebb információ a www.domkultury-rs.sk
web címen vagy az 56 218 57-es telefonszámon (VH)

Kiírta pályázatait
a Szülőföld Alap
Megjelentek a Szülőföld Alap 2008. második félévi
pályázati felhívásai. A pályázatokat mindhárom
kollégium esetében október 15-ig kell benyújtani
a Szülőföld Alap Irodánál. Bővebb tájékoztatás és
az adatlap a Szülőföld Alap honlapján található, a
www.szulofold.hu címen.
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Hirdetés

Állás
• Az RK Stúdió fodrásznőt
alkalmaz. Előny a vállalkozói
engedély. Tel.: 0903 551 931
1286-39
• Az IK CATERING rimaszombati cég magyarországi üzletkötőt
keres. Infó: 0915 873 415.
1391-40
		

Állatok

• Eladó biagle kiskutya, papír
nélkül. Tel.: 0905 123 176
1335-40
• Eladó 200 kg hízósertés. Tel.:
047/56 96 581
1339-39
• Malacok eladók, ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 878 560
1340-39
• Két teknősbéka akváriummal
együtt eladó. Ár megegyezés
szerint. Tel: 0907 389 055, 047/56
27 236.
1674-41		
• Választott malacok eladók. Tel:
0905 544 891
1673-42

Ingatlanok
• Eladó egyszobás lakás a Nyugat-lakótelepen. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0915 826 268.
1302-39
• www.makroreality.sk
1305-19
• Eladó kétszobás lakás Rimaszombatban a Nyugat lakótelepen. Tel.: 047/56 27 184
1333-39
• Eladó 3 szobás szövetkezeti
lakás a Nyugat-lakótelepen. Tel:
0903 198 242.
1379-40		
• Lakás Rimaszombatban eladó. Tel: 0908 813 591.
1388-41		
• Eladó garázssor a vasútállomás mellett. Tel: 5624 077, 0908
384 041
1405-39
• Veszek 2-3 szobás lakást
Rimaszombatban. Tel: 0903
514 656
1406-44

Egyéb
• Eladó Rimaszombatban búza,
árpa, zab és tritikale 400 Sk/q
áron. Tel: 0902 114 558, 0910
587 096.
1380-40

2008. 9. 29.

Autó – motor
• Eladó Fiat STILO, 2003, 1,6, 16
W, 105 lóerő, háromajtós, 52 000
km, piros. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905 509 871
1666-43

Szolgáltatások
• Kavicsot, homokot és követ
szállítok kedvezményes áron.
Tel. 0908 495 173, 047/56 94 226.
953-39
• Teljes pénzügyi szolgáltatás.
Kedvező kölcsön. Tel.: 0915
950 427.
1324-3
• Takarítást, lakó és egyéb helyiségek tisztítását vállaljuk. Tel:
0907 566 271, 047/ 55 23 521.
1376-40		
• Állástalan? Fogadja el a Munkaügyi Hivatal 103 900 koronás
juttatását. Kidolgozom a projektet és tanácsot is adok. Információ: 0908 813 591.
1387-39		
• A kölcsön, amely nem terheli
meg Önt, új, egyedülálló projekt,
önfizetős variáns, a háztartás
felszabadítása, nem kötik gúzsba regiszterek, bárki felhasználhatja bármire már 100 ezer
koronától jelzálog nélkül. Tel:
0907 805 245, 0918 980 029, 0911
836 007.
1389-39

A leggyorsabb
lövőt keresik
A rimaszombati lőtéren Európa
leggyorsabb lövőjét keresik. A címet eldöntő Európa bajnokságra
október 3. és 5. között kerül sor,
amelyre a sportág iránt érdeklődőket is szeretettel várják.

Az Egyesült Szakközépiskola (Sport u. 1., Rimaszombat) helyiségeket (a
kávézó) kínál albérletbe
Rimaszombatban a Junior komplex épületében a
Vasút utcán 119 m2-en.
Az érdeklődők a kérvényeiket az iskola titkárságára küldhetik.
2239-39

Bérelhető
városi
épületek
Rimaszombat Városa bérbe kínálja:
a) az egykori alapiskola épületét
Baktiban
b) irodahelyiségeket (egykori vendéglő) Alsópokorágyon a kultúrház
épületében – 110,62 m2.
A kérvényeket a rimaszombati Városi Hivatal Jogi és Vagyongazdálkodási Osztályára (979 01 Rimaszombat, Svätopluk 9.) küldhetik. Bővebb
információ az alábbi tel. számokon:
047/5604631, 5604626, 5604633.

EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat
meghívjuk Önt:

ÍNYENCSÉGEINKRE
OLCSÓ ELSZÁLLÁSOLÁS
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
Felveszünk: pincért/-nőt
adminisztratív munkaerőt a recepcióra
Feltételek: magyar-, angol nyelv
középiskolai végzettség
számítógépes ismeretek (egyszerű
könyvelés)
Tel.: 0918 392 513
Bérbe adok:
- raktárt rámpával az STK épületében
- irodákat az STK areáljában
Tel.: 0918 392 513
STK felvesz:
- technikust (minden típusú jogosítvány)
- adminisztratív munkaerőt
Tel: 0918 392 513
2016

A társaság a termelés bővítését
tervezi, ezért új munkahelyeket
létesít, s

VARRÓNŐKET keres

MAD

- azonnali belépéssel

Feltételek:
- szakmai gyakorlat
- kézügyesség
- minőségi varrásgyakorlat
Az alkalmazottainknak kínálunk:
- hosszútávú munkalehetőséget
- a régióban fellelhető legjobb fizetési körülményeket
- gazdag szociális program, meleg étel
Jelentkezni lehet:
MAD SR Kft., Iskola u. (Školská) 36., 979 01 Rimaszombat
A kérvényeket az életrajzzal együtt az alábbi címre is elküldhetik: mad1@
madsr.sk. Érdeklődni a 0905 250 226-os telefonszámon is lehet.

2249

A VKFV (TSM)
közleménye
A Városi Közterület-fenntartó
Vállalat értesíti a lakosságot, hogy
az uszoda október 4-én, szombaton, 10.00 és 17.00 óra között
rendezvény miatt zárva lesz.

Hirdessen magyarul is!
Kapható már a postákon is!
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Kerékpáron a tengerig

A

tornaljai Beniczky Tibor képzőművész,
igazgató-pedagógus és barátja, Stanislav
Kovalčík késmárki pedagógus az idén Horvátországba mentek nyaralni vagy úgy is mondhatnám szünidőzni. A két pedagógus július 16-án
kelt útra Tornaljáról. Csak a legszükségesebb
ruhanemű, füstölt kolbász, zsakuslevesek,
hagyma, pástétomok, egy kis kisüsti és egy
viharsátor került az oldaltáskákba. A vázon
pedig az éltető folyadékot, főleg vizet szállítottak. Tibor jó előre összecsomagolt, de sokkal
tapasztaltabb barátja annak a felét kidobatta
vele – amit viszont nem engedett, az a fényképezőgép és a mobiltelefon volt.
Tornalja-Ózd-Hatvan-Gödöllő útvonalon haladtak, mindig az autópályák árnyékában. Itt-ott
megálltak, Budapesten tovább elidőztek, Siófokon pedig a Balatonban hűsöltek. Ha lehetőség

volt rá, akkor kempingben aludtak, ha nem, a
kétszemélyes kis sátorban hajtották nyugovóra
fejüket. Minden nap – kivéve a viharos éjszakákat – már hajnali öt órakor nyeregbe szálltak.
Napközben sokszor a forróság, gyakran a vihar
keserítette életüket, de a magasságokkal és
mélységekkel, kapaszkodókkal és lejtőkkel is
meg kellett küzdeniük.
A harmadik napon Letenyénél lépték át a
határt, majd Varazsgyin és Zágráb volt az úticél.
A főváros után aztán kezdődtek a hegyek, a
szakadékok és a sziklás pusztaság. Míg Magyarországon Tibor volt a tolmács – hisz ő tökéletesen beszéli a magyar nyelvet, addig Horvátországban az angolul jól beszélő Stanislav volt a
kérdező. A 4-ik napon Senj előtt éjszakáztak,
ami már alig 30-40 km a tengertől. Persze
hegyek, sziklák között kerekezni, vagy rosszabb

Pontyünnep Osgyánban

S

zeptember 13-án rendezték meg a már
hagyományos pontyvadászatot Osgyánban
a Szlovák Horgászszövetség rimaszombati helyi
szervezete elnökének a kupájáért. Ahogy már
megszokhattuk, az idén is az időjárás játszotta
a főszerepet. Ugyan nem esett, de a hideg szél
és a korán jött novemberi idő sok lehetséges
versenyzőt elriasztott. Mindössze húszan vállalták a megmérettetést, akik nemcsak a halakkal
keltek versenyre, de az első helyezettnek járó
színes televízióért is. Mivel a fogás igencsak
gyengécske volt, minden nagyobb ponty már
a győzelmet jelenthette. A rossz idő ellenére a
hangulat remek volt, hisz sokan már egy éve
nem találkoztak, s a szervezők frissítőről is gondoskodtak. A halakat azonban ez nem dobta

fel, így mindössze 5 ponty került terítékre.
A végeredmény: 1. Karol Žibrita (50 cm), 2.
Róbert Ďuriška (49 cm), 3. ifj. Zdenko Hronec
(45 cm).
A színes tévékészülék sorsa mindössze egy
centiméteren múlott. Örömteli ifj. Zdenko
Hronec harmadik helye, akiről nyugodtan
elmondhatjuk, hogy az apja örökébe lépett. A
verseny főbírája Dulovics Jenő volt, a díjakat a
helyi szervezet elnöke, JUDr. Igor Borlok adta
át, míg a frissítőkről és a megfelelő háttérről
Jaroslav šiška pénztáros gondoskodott. Folytatás Osgyánban jövőre, lehetőleg jobb időjárási
viszonyok között.
Dobos Ferenc

esetben tolni a biciklit, időbe és energiába telik.
Úti céljuk Vir szigete volt, ahol Stano nővére
üdült a családjával. Közben kis kitérővel Zadart
is megnézték, majd végre megérkeztek. A helyiekkel a háborús helyzetről, az itteni etnikai
ellentétekről beszélgettek. A háború nyomaival
sok helyen szembesültek és értetlenül nézték a
romokat. Aztán a tengernél időztek egy kicsit,
kipihenték az út fáradalmait és erőt gyűjtöttek a
hazatéréshez.
Hazafelé már másik útirányt választottak. A
Plitvici tavakat ők sem hagyták ki – Winnetou
nyomában jártak, a csodálatos vízesések
világában gyönyörködtek. Nem a tengerparton
haladtak mint odafelé, hanem a lejtősebb útszakaszokkal tarkított könnyebb utat választották.
Két nap alatt már Zágrábban voltak.
Az út a gondosan vezetett napló szerint 13
napig tartott. Tornaljától a Vir szigetig és vissza
1900 kilométert tettek meg, ami kb. napi 150
kilométernek felel meg. Tibornak négyszer volt
defektje, Stanonak egyszer sem, mivel neki sokkal jobb kerékpárja volt. Szerencsére sérüléseik
nem voltak, mindössze egyszer esett el Stano,
amikor a szélvihar szinte lesöpörte az útról. De
csak a térdét horzsolta le.
Tibor bevallása szerint holtfáradtan érkezett
haza és elkeseredésében azt mondta barátjának, „soha többé”. És mégis egy hét elteltével
már más volt a véleménye és szinte hiányzott
neki a mindennnapi kerekezés. Együtt, hos�szasan nosztalgiázva néztük a képeket, Tibor
felidézte az élményeket, lelkesen beszélt az
egész útról. Aztán bevallotta: már megbeszélte
barátjával, hogy jövőre ismét nyeregbe szállnak.
Valamelyik északi országba kerekeznek el –
vagy Észtország, vagy Norvégia, esetleg Finnország lesz az úti cél.
Polgári László, fotó: archív

Reisz András
jelenti
A hét elején folytatódik a kellemes,
többnyire napsütéses őszi idő 19,20 fokos
délutáni hőmérséklettel és foltokban ködös
hajnalokkal. Szerdán front érkezése valószínű, ezért ismét változékonyabbra fordul
az idő, szerda délutántól egyre többfelé
valószínű csapadék. Csütörtöktől vasárnapig gyakran változik a felhőzet és a szél is
időnként megerősödik, de számottevő, jelentős csapadék nem valószínű, persze ez
nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem fog
esni. A hőmérséklet pár fokot visszaesik a
hét elejéhez képest.
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Piszár első akciógólja

Rimaszombat-Privigye 1:0
A

z elmúlt szezonban a privigyeiek ellen
érte el legnagyobb arányú győzelmét a
rimaszombati csapat (3:0), amely most 1:0-ra
győzött. Piszár Józsi első akciógólját lőtte az
idényben, s ez – hasonlóan a Nagymihályban
11-esből szerzett találathoz – három pontot ért.
Küzdelmes, de színvonalas első félidőt láthattak
azok a nézők, akik a vásári hétvége megkoronázásaként kilátogattak a stadionba (nem
voltak ugyan sokan, pedig a csapat a második
a táblázaton, alig lemaradva a listavezetőtől...).
Filo már a 4. percben lövéssel próbálkozott, de
a bomba elkerülte a kaput. A 10. percben jött
„derült égből a Privigye” – Maruniak jó átadása
után Kubík került tiszta ziccerbe, de Kuciak remekül kifutva hárított. A 28. percben igazán forró lett a hangulat: Gibala odalépett a vendégek
kapusának, mire Pekár hátulról feldöntötte – a
bíró szerint mindkét cselekedetért a sárga lap
volt a megfelelő ítélet. Pekár viszont ahelyett,
hogy meghúzta volna magát és jószerencséjét
áldva lapított volna, tíz perc múlva újra felrúgta

Gibalát, ami után meg is kapta a megérdemelt
piros lapját. Ekkor viszont már 1:0 volt az állás,
mert a 33. percben Filo lövése után Piszár elé
pattant a labda, s a rimaszombati csapatkapitány legszebb napjait idézve könyörtelenül a
hálóba lőtt. Közvetlenül a félidő vége előtt Filo
újabb bombát eresztett meg Furka kapuja felé,
de ezen a napon nem volt szerencséje ezekkel a
távoli lövésekkel, mert rendre célt tévesztettek.
Szünet után furcsa módon leült a játék, a vendégek sokkal felelősségteljesebben játszottak,
és időnként a kapu elé is eljutottak. Újabb
gólt viszont Piszár szerezhetett volna, ám a
61. percben Zsivanovics elegáns átadása után
a kapusba pöckölte a labdát. A 83. percben a
privigyeieknek is volt egy kisebb helyzetük
de Kokanovič lövése nem jelentett gondot
Kuciaknak.
„Nagyon örülök neki, hogy sikerült a két
egymás után következő hazai meccset megnyernünk. Ez nagy dolog, amennyire emlékszem,
korábban nem is nagyon sikerült, mert egy

A garamszentkeresztieké a kupa
A

városi röplabdacsapat megalakulásának 40. évfordulójára is emlékeztek
a Város polgármesterének kupájáért kiírt
női röplabdatorna 7. évfolyamán, amelyre a
Tompa Alapiskola Novomeský utcai tornacsarnokában került sor. A rendezvényt a helyi
röplabdacsapat elnöke, JUDr. Štefan Baláž

és Cifruš István polgármester nyitotta meg, s
hat csapat mérte össze a tudását: az iglóiak,
a podbrezováiak, a garamszentkeresztiek, a
nyustyaiak a kassai ŠŠK Kométa és a helyi,
jubileumát ünneplő csapat. A rimaszombatiak
a harmadik helyen végeztek, miután a helyosztón 2:0-ra legyőzték a podbrezováiakat. A

Nem csak jó tippel lehet nyerni

A gömöralmágyi Agócs Gyula szenvedélyes
rejtvényfejtő. Nincs olyan kvíz vagy nyereményjáték, amibe be ne kapcsolódna, az Új Szó és
a Vasárnap feladványait is mindig megfejti.

Hűségesen játszik az Új Szó tippversenyében
is, ahol alacsonyabb osztályú futballmeccsek
eredményét kell megtippelni. Bár az eredményeket nem mindig sikerül eltalálnia, szorgalmas szelvényküldözgetésének így is meglett
az eredménye – a mind a 30 fordulóba bekapcsolódott versenyzők egyikének járó hűségdíj,
egy digitális fényképezőgép az övé lett. „Nem
is számítottam nyereményre, hiszen sok az
állandó játékos, kicsi volt az esély, hogy pont
engem sorsolnak ki. Nagyon örülök a díjnak,
de valószínűleg nem sokáig marad nálam, az
unokámnak ajándékozom” – mondta mosolyogva Gyula bácsi.
B. T., fotó: Somogyi Tibor

döntetlen mindig becsúszott” – mondta a meccs
után széles mosollyal Piszár Józsi.
Karol Kisel vezetőedző elismerte, a második
félidőben nem volt ideális a játék: „Az első
félidőben jól játszottunk. A másodikban már
kevésbé, az ellenfélnek nem volt vesztenivalója,
mi pedig túl görcsösen akartunk nyerni. De
büszke vagyok a fiúkra, mert megnyerték ezt
a mérkőzést, így most ismét jó hangulatban
várhatjuk a következő meccseket!”
Rimaszombat - Privigye 1:0 (1:0)
Góllövő: Piszár (33.).
Sárga lap: Gibala, Mujkoš.
Piros lap: Pekár (39. – Privigye).
Játékvezető: Kráľovič – 561 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Mujkoš, Rubint, Geri,
Mráz–Sihelský, Zsivanovics (87. Ádám), Filo,
Lazúr–Gibala (67. Čižmár), Piszár (83. Líška).
A rimaszombatiak a 11. fordulóban október 4-én
szombaton Vágsellyére látogatnak.
B. T.

döntőben a garamszentkereszti és az iglóiak
találkoztak, amelyen drámai csatában az
garamszentkeresztiek 2:0-ra bizonyultak
jobbnak. A torna legjobb játékosainak az iglói
Monika Böhmerovát, a garamszentkereszti
Stanislava Vanlovát és a rimaszombati Zora
Megelovát választották.
amb/ford. jdj

Rák Róbert
újra Nyitrán

E

gyéves minszki légióskodás után
visszatért az FC Nyitra csapatához
a rimaszombati Rák Róbert. Robi tavaly
ősszel került a Dinamo Minszkbe, ahol
remekül megállta a helyét, futószalagon lőtte a gólokat. Azonban mivel nem
hosszabbította meg a szerződését, az
utóbbi hetekben csak a B csapatban kapott
lehetőséget, így egyre gyakrabban gondolt
a hazatérésre. Nyár elején hírbe hozták
az egykori nyitrai edző, Ivan Galád által
irányított Trencsénnel, Robi végül mégis a
Corgoň ligás Nyitrában kötött ki, amellyel
három éves szerződést írt alá.
B. T.
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