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Bátorságot a nemzedéknek!
A

Csemadok Rimaszombati Alapszervezetének
szervezésében október 6-án a városi temetőben felállított kopjafánál az aradi vértanúkra való
megemlékezésre gyűltek össze. A megemlékezést
Orosz István, az MKP Rimaszombati Alapszervezetének az elnöke nyitotta meg. Az ünnepi beszédet
Vadkerti István katolikus esperes úr tartotta. „Azért
lettek vértanúk, mert nem futamodtak meg, pedig
tehették volna. A tizenhárom aradi vértanú kitartása,
helytállása valóban példaadó. Hősisségük, bátorságuk buzdít arra, hogy mi is legyünk hűek a nemzetünkhöz, lelki erőt, bátorságot merítsünk, s adjunk
példát az utánunk következő nemzedéknek.” – az
esperes úr ezen gondolatokkal az aradi vértanúknak
örök dicsőséget kívánt, nekünk pedig sok erőt a

példaadáshoz. Ezek után a koszorúzásra került sor.
Elhelyezte a kegyelet virágait a Magyar Nyugdíjas
Klub, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége,
a rimaszombati Református Egyház, a Tompa Mihály
Református Gimnázium, az MKP helyi szervezete,
a Tompa Mihály Klub, a Csemadok Rimaszombati
Alapszervezete, a Csemadok Rimaszombati Területi
Választmánya, a Bástya Egyesület, Kopecsni Gábor az
alakuló Felvidéki Baranta Szövetség vezetője képviseletében és Vályi Gyula illetve Olexa József honvédek.
Végül Kovács Tímár Ildikó, a református egyház
lelkipásztora osztott áldást. Az ünnepség, a Blaha
Lujza Vegyeskar közreműködésével, a Himnusszal
ért véget.

Szeptember 28-ig lehetett
jelentkezni a megüresedett
polgármesteri és képviselői
posztokra, a választásokat
november 22-én tartják. Járásunkban öt településen kellett
kiírni rendkívüli választásokat. A legnagyobb figyelem
minden bizonnyal a rimaszécsi
választásokat kíséri, ahol az
Alkotmánybíróság megsemmisítette a 2006-os választások
eredményeit. Ahogy Pósa Zoltántól, a Körzeti Hivatal illetékes munkatársától megtudtuk,
Rimaszécsen hárman indulnak
a polgármesteri posztért,
Váradi Géza, Gál Ferenc és az
MKP színeiben indul az előző
polgármester, Stubendek Márta
is. Huszonöten pályáznak a kilenctagú képviselői testületbe,
köztük a volt polgármester fia
és sógora is. Baracán öten szeretnének polgármesterek lenni,
Gesztesen négyen, míg Oldalfalán csak egy jelentkező akadt.
Felsőszikláson a megüresedett
képviselői helyre is csak egy
jelentkező pályázik. Mint
már megírtuk, Kerekgedén
is megsemmisítette a polgármesteri választás eredményét
az Alkotmánybíróság, de még
az is kérdéses, hogy ezáltal
megszűnt-e a polgármester,
Szálasi Mária funkciója vagy
megbízottként tovább vezetheti
a falut az előrehozott választásokig, amelyre leghamarabb
valószínűleg már csak jövő
tavasszal kerül sor.
jdj

Csölle Edit, fotó: he

Dicsőség a hősöknek!
A Bástya Egyesület meghívására a hagyományt ápoló s a hősök emlékét tisztelő polgárok október 6-án, a központi megemlékezést követően, az 1943. október 6-án állított szabatkai Hősök Emlékművénél is megemlékeztek. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével a budapesti Magyar Csodaszarvas Egyesület képviselete, valamint
Olexa Jószef és Vályi Gyula honvédek, Nagy Kálmán, a legidősebb élő huszár ezredes bajtársai. Az emlékműnél barantások és cserkészek álltak díszőrséget, s a koszorúzást követően a megemlékezők nevében Munka
Dávid gyújtott kilenc gyertyát a dicső hősök emlékére. A meghitt ünnepség a felvidéki és palóc himnusz
eléneklését követően Kopecsni Gábor ostorcsapásaival ért véget.
moly
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Vélemény

Lapszélre

Központilag kiadott szociális törvények sajátos értelmezésének
gyanúja áll fenn egyes munkaügyi hivatalokban

Összekuszált intézkedések és eljárások
Az aktivációs munkába bekapcsolódott munkanélküliek még jól emlékeznek, amikor április
végén már nem volt érvényes a május 30-ig
megkötött szerződés, mert egyik pillanatról
a másikra felbontották a megállapodást, s 15
napos kényszerszünet következett. Elengedték
a koordinátorokat, s új szabályok alapján új
szerződések kötettek, s május 15-én újra „munkába léphettek” — aktivációs helyett önkéntes
alapon két rendszerben, amelynek egyikéből
a civil szervezeteket kizárták. Az önkormányzatok kétszer hat hónapig aktivációs munkán
foglalkoztathatnak, a civilek pedig hat hónapig
önkéntes munkán, az eddigi havi 20 óra helyett
most heti 20 órában, kb. 5100 koronáért, ami
tulajdonképpen félmunkaidőnek számít, s a
polgárok ezáltal elesnek az egyéb szociális
juttatásoktól. A munkaügyi hivatal munkatársai
a bürokrácia és az állandó határozat-módosítás
következtében maguk sem tudják az eljárások pontos menetét, hiszen az folyamatosan
változik. Már most lehet tudni, hogy november
elejével újabb módosítások következnek…
A súlyos szociális problémákat járásunkban
hirtelen szeretnék „elsimítani”, s terhet helyeznek az önkormányzatok, s azon civilek vállára,
akinek még végképp nem ment el a kedve a
munkanélküliek ilyen feltételek közötti foglal-

koztatásától. Tudomásunkra jutott, hogy a sajtó
kizárásával megtartott munkaértekezleteken
a hivatal dolgozói minősíthetetlen hangnemet
engednek meg maguknak, s számon kérik a
lehetetlent, a munkanélküliség felszámolását.
Hiszen a munkára ösztönzés filozófia, hogy a
pár hónap letelte után az alkalmazó munkahelyet teremtsen legalább 5% alkalmazottnak.
A finanszírozás eleve költségtérítési alapon
történik, így a kisebb, tőkével nem rendelkező
s egyébként is pénzavarban lévő civilek és önkormányzatok nem képesek ebbe a folyamatba
tisztességesen bekapcsolódni. A nem világos,
összekuszált, feszültséggel szított intézkedésekben az elvégzendő munka minősége romlik,
gyarapszanak a gondok, s elvárják, hogy azokat segítség nélkül oldják meg a szerződött felek, mindezt úgy, hogy azon személyek, intézményvezetők, akik a papírokkal szaladgálnak,
s próbálnak eligazodni a törvények, rendeletek,
szabályok útvesztőjében, semmilyen juttatást,
de még erkölcsi megbecsülést sem adnak. A
lényeg, hogy le legyen minden „papírozva”, s a
statisztikai adatok a munkanélküliség csökkenését mutassák. S hogy a rendszer működőképes-e, és a valóságnak megfelel-e, az senkit nem
érdekel?
Homoly E.

Élethelyzetek
Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek!

„Összeállt a mostohájával, s terhes tőle”
Az alábbi várgedei történet ehhez a mondáshoz
hasonlít, hiszen a minap egy végtelenségig
elkeseredett édesanya hatesztendős unokájával
felkereste szerkesztőségünket. A pszichológustól jöttek. A nyilvánosságot azért vállalták,
hogy esetük elrettentő példaként szolgáljon
minden hasonló helyzetbe kerültnek. Máriának
öt gyermeke van, előző házasságából három,
egy 32 éves és 36 éves fiú valamint egy 35 éves
lány. Férje 1976-ban elhunyt. Született még egy
24 éves fia és egy 22 éves lánya új élettársától,
akivel tehát öt gyermeket nevelt fel. Nehéz
sorsukról tanúskodik, hogy családja eltartása
érdekében külföldre is járt „szerencsét próbálni”. Meg sem fordult a fejében, hogy megtörténhet vele, hogy a lánya és élettársa közben jóban
lesznek. „Napról-napra nem alszok. Én már
annyit szenvedtem, mint a kutya...” – kezdte Mária, s így folytatta, „Én csak az embert
küldtem el, a lányomat nem zavartam el, pedig

kiderült, hogy kéthónapos terhes tőle. Mégis
elment vele, házról-házra járnak, a szabadban
alszanak, hajléktalanok. Itt hagyta a gyerekét,
de nem is adnám olyannak, aki nem törődik
vele. Addig vállalom, amíg élek. A pénzt elköltik cigire, borokra, pálinkára. Mind a ketten
alkoholisták, s még ők üzengetnek nekem,
hogy én szégyelljem magam. Amikor a gyereke
játszik kint, s elmegy a kapu előtt, akkor még
a fejét is elfordítja, egy nyalókát sem vesz neki.
Milyen anya az ilyen?” – kérdezi szomorúan
Mária, s hozzáteszi, hogy látogatta, hogy gyakran „ülöget” egymás mellett, de azt gondolta,
hogy csak jó kapcsolat van köztük, hiszen
tízéves korától nevelte. Feldolgozatlan, hogy
a nevelt lány vette-e el anyjától az élettársát,
vagy a mostoha apa állt össze élettársa lányával.
Mária mindkettőjüket okolja, s nem tudja, mit
rontott el…
moly

Žilinský
porcelán esete
Homoly Erzsébet
szerkesztő
Rimaszombatban sajnos már az a meglepő, ha egy-egy rendezvényre kétnyelvű
meghívót kapunk, s legalább egy mondatot
elmondanak magyarul is. Történt a múlt
héten, hogy ugyan magyar vonatkozású
eseményre invitáltak bennünket, de a
Hollandia zászlajával (piros-fehér-kék)
díszített meghívóból szlovákul csupán
annyi derült ki, hogy az EU házhoz jön.
Hát betört rendesen! Amikor a kiállítás megnyitóján szembesültünk, hogy
tolmácsolják a szlovák beszédet – persze
nem a mi kedvünkért, magyarországi
vendégeknek kedveskedve, hamar lefagyott a mosoly az arcunkról. De nemcsak
nekünk fájt a rágózó tolmács keserves
szókeresése és pontatlansága, hanem a
Szlovák Nemzeti Párt képviselőasszonyának is, s nem bírtam eldönteni a foghúzós
arckifejezéséből, hogy mi esik rosszabbul
a botrányos tolmácsolásban, a magyar szó
vagy a szlovák nyelv megszégyenítése.
Nyilván mindkettő, mint ahogyan a kiállításra ellátogatókban is nyomot hagyott a
világhírű pécsi Zsolnay porcelán Žilinskýre
fordítása. Megtévedt. Megesett. De bizony
a varázslatos porcelán előtt megállva,
nem az aprólékos kézimunkát csodáltam,
hanem átfutott rajtam, hogy meddig beszéljük még itt a tiszta magyart? A konyhanyelv után jön ugye a hibrid, egyes magyar
képviselők szerint meg úgysem kell itt,
a Felvidéken a túlzott „magyarkodás”…

Megtámadtak egy
nőt Nagytöréken
A rimaszombati rendőrség rablásban
való társtetteséggel vádolt meg két, 25
ill. 28 éves nővért, nagytöréki lakosokat, akik október hatodikán a délutáni
órákban Nagytöréken megtámadtak egy
33 éves nőt. A fiatalabb ököllel megütötte az alsósziklási nőt, majd telefonon
hívta a nővérét, aki folytatta az ütlegelést. A sértett védekezett, de a túlerővel
szemben tehetetlennek bizonyult. A két
nő az áldozat aranygyűrűjét szerette
volna eltulajdonítani, de mivel közben
megérkezett a busz, elmenekültek. A
nő két héten belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A tettesek szabadlábon
védekezhetnek, s tettükért 3-tól 8 évig
terjedő szabadságvesztéssel sújthatók.
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Járásunk terméseinek a bemutatása
A Szlovák Kertészszövetség Járási Szervezete
Cifruš István polgármester védnöksége alatt
október 3-4-én gyümölcs-, virág- és zöldségkiállítást szervezett a Városi Művelődési
Központban.
A kiállítást Cifruš István polgármester és Hacsi
Ervin mérnök, a szövetség rimaszombati 1.
számú alapszervezetének elnöke nyitották meg.
Az elnök többek között beszélt arról, hogy a
kertészkedőket nem adóval kellene sújtani,
hanem támogatással segíteni. Elszomorító tény
az, mikor a gondosan, sok munkával létrehozott kertek mellett, elhanyagolt kertek csúfítják
a látványt, s ezzel nagyon sokat ártanak a kertészeknek. Dobos Ferenctől, az alapszervezet
alelnökétől érdeklődtem a kertészek tevékenységéről. A kiállításon a rimaszombati járás
kertészei mutatkoztak be, ahol gyümölcsöt,
zöldséget és virágokat láthattunk. A kiállítók
Rimaszombaton kívül Méhiből, Osgyánból,

Susányból, Cserencsényből, Nagytörékről,
Nagybalogról és Bugyikfalváról érkeztek. Összesen 37 kiállító 181 termést mutatott be. Az idén
az időjárás kedvezett, így jó termés mutatkozik
minden terményből. A termések nincsenek túlpermetezve, s csak annyit használnak, amennyi
szükséges, s még nem éri el azt a szintet,
hogy betegséget okozzon. Hűek maradnak a
régi bevált hagyományokhoz. Ezzel szemben
a külföldről behozott gyümölcsök és zöldségek sajnos a megengedettnél sokkal nagyobb
mennyiséggel vannak permetezve, azért, hogy
a termés szép legyen. A kiállítás célja volt bemutatni, hogy hazánkban is képesek vagyunk
olyan zöldség- és gyümölcstermesztésre, amely
magasan megállja a helyét a külföldről beszállítottakkal szemben. A kiállításon szebbnél szebb
gyümölcsök és zöldségek, valamint gyönyörű
virágcsokrok voltak láthatók.
Többre kellene értékelni a hazai kertészek
munkáit, a kiállított termények magukért

beszéltek. A szervezők céljuknak tartják, hogy
megnyerjék a fiatalokat utánpótlásként, mivel a
kertészek zöme bizony már elöregedett, ráébresszék őket arra, hogy érdemes foglalkozni a
kertészkedéssel, még akkor is, hacsak hobbiból
teszik azt.
Kép és szöveg: Csölle Edit

A városrészekben fejeződik be az őszi nagytakarítás

E

bben az évben is megszervezte a Városi
Hivatal Környezetvédelmi Szakosztálya az
őszi nagytakarítást 2008. szeptember 19-e és
október 17-e között. Erre a célra nagy terjedelmű hulladékgyűjtőket helyeztek ki, s kérik a
város polgárait, hogy maximálisan használják ki
ezt a lehetőséget.

2008. október 10. – 2008. október 17.
Dúsa (Dúžava) – a temető mellett
Mezőtelkes (Mojín) – az autóbuszmegálló mellett
Felsőpokorágy (Vyšná Pokoradz) – a kultúrháznál
Alsópokorágy (Nižná Pokoradz) – a templomnál
Szabópuszta (Sabová) – a lakóházaknál

A kihelyezett hulladékgyűjtőkbe ne tegyenek
veszélyes hulladékot, építkezési maradékot.

A zöld hulladéknak külön tartályt helyeznek
ki. Azon polgárok, akik elmulasztják a növényi
eredetű szemét leadását, bármikor ingyenesen
megtehetik a Brantner Gemernél a Kassai út
344. szám alatt. A veszélyes hulladékot pedig
központilag október 18-án gyűjtik majd Rimaszombatban, de egész évben is biztonságosan
megszabadulhatunk tőle a Detoxba leadva.
he

2008. október 18-án gyűjtik a veszélyes hulladékot

R

imaszombatban a Környezetvédelmi Szakosztály évente két alkalommal – tavaszi és az őszi nagytakarítások idején rendezi meg a
veszélyes hulladékok begyűjtését. Idén ősszel erre október 18-án, szombaton kerül sor, amikor is egész nap a Detox mobil veszélyes-hulladék
gyűjtő járművével az előre megadott útvonalon haladva kihangosítóval
kéri a lakosokat, hogy adják le a háztartásában felgyülemlett veszélyes
anyagokat. Veszélyes hulladékok, amelyektől biztonságosan megszabadulhat szombaton: akkumulátorok, elemek, nikkel-kadmiumos elemek,
fotópapírok, a szavatossági idő lejárta utáni festékek, gyógyszerek, motorolaj, olajos tartályok, olajfilterek, ásványi és szintetikus olajok, hulladék
vegyszerek, szennyező anyagok csomagolója, tartálya, higanyhőmérő,
kőolajjal szennyezett műanyagok, hígító, oldószer, vegyileg szennyezett
textil, víz, tv készülék, rögzítők, előhívó, gázfénycső, peszticid – növényvédő szer- és inszekticid – rovarirtó szer- maradékok, villanyégők stb.
A veszélyes-hulladék gyűjtő járműnek az útvonala
és időpontja a következő:
7.55 – 8.20		
8.30 – 9.25

Iskola utca
Vasutas utca

a Hviezda vendéglőnél
az élelmiszerbolt előtti téren

9.30 – 9.55
Mikszáth K. utca
					
10.00 – 10.25
Rima-lakótelep
10.30 – 11.25
Tamásfalva
11.30 – 11.55
Nyugat-lakótelep
12.00 – 12.25
Szabatka		
13.05 – 13.30
Tormás		
13.40 – 14.05
Felsőpokorágy
14.15 – 14.40
Alsópokorágy
14.55 – 15.20
Bakti		
15.30 – 15.55
Szőlő		
16.10 – 16.25	Dúsa		
16.35 – 16.00
Mezőtelkes

a Kereskedelmi Akadémiával 		
szemben
az M-Market parkolójában
az Otex előtti téren
Bodon J. utca parkolójában
az élelmiszerbolt előtti téren
az üzlet előtti téren
a kultúrház előtti téren
a kultúrház előtti téren
a kultúrház előtti téren
az élelmiszerbolt előtti téren
a kultúrház előtti téren
az autóbuszmegállónál

Pontosabb felvilágosítás a Városi Hivatal Környezetvédelmi Szakosztályán
az 560 46 48-as, vagy a Detoxban a 048/416 11 12-es telefonszámokon
kérhető.
moly
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Szobrok, futballklub és ipari park
É

rtekezletet tartott a város vezetése,
amelyen több fontos kérdés is napirendre
került. Ezeket összegeztük Cifruš István polgármesterrel.
Az ülésen szóba került a Megyeháza épülete,
ugyanis a városnak vannak olyan tervei, miszerint ha megüresedik az épület, akkor a Városi
Hivatal szeretne átköltözni az épületbe. A most
használt épületek egy részét eladnák vagy bérbe
adnák, a jelenlegi Városháza patinás épületét
pedig reprezentációs célokra használnák.
Többször szóba került már az esketőterem felújítása is, amelyre egyelőre nincs meg az anyagi

fedezet. Cifruš szerint a városi képviselő-testület nem tehetett mást, mint hogy elutasította az
Ardbeg kérését, ugyanis a városnak így is több
befejezetlen befektetése van. Egyelőre önerőből
finanszírozza a város a kaszárnya területén
zajló befektetéseket is, ugyanis a kormány 65
millió koronát (2 157 604 €) ígért a tiszolci kihelyezett ülésén, de vállalását csak 2009 december
31-ig kell teljesítenie. Cifruš István nem emel
kifogást a kettőskereszt felállításával kapcsolatban, csak azt kéri az illetékesektől, hogy annak
avatásán kulturált, a többnemzetiségű város
szellemiségéhez méltó beszéd hangozzék el.
Nem támogatja viszont Janko Jesenský szob-

rának a volt Megyeháza sarkán való elhelyezését, helyette a Daxner teret vagy a Megyeháza
udvarát javasolja. A képviselő-testület októberi
ülésén javaslatot tesznek egy kft. létrehozására
is, amely felvállalná a futballcsapat további
működtetését. Cifruš levelet ír a város és a régió
vállalkozóinak, hogy támogassák a csapat
működését. Ahogy megjegyezte, annak idején
ő szavazott egyedül az ellen, hogy a csapat benevezzen a bajnokságba, mert bár maximálisan
támogatja a focit, megfelelő anyagi háttér nélkül
ez nagyon kockázatos vállalkozás.
jdj

A terméknagydíjas kiválóságok a múzeumban

A

Magyar Külügyminisztérium és a Besztercebányai Megyei Önkormányzat főszervezésében gazdasági célokkal nyitották meg az
EU házhoz jön rendezvénysorozat keretén belül
a Kiváló Magyar Termékek kiállítását október
6-án a Gömör-Kishonti Múzeum termében. A
gróf Zichy Frigyes és Galsa László által (Ergotop
Kft.) összeállított kiállítás anyagát huszonkét
vállalat termékei – porcelán, iparművészeti,
vegyipari, élelmiszeripari, elektronikai termékek – képezték. A kiállítást megtisztelte jelenlétével a helyi és megyei képviselőkön kívül

Szerencsés János kassai főkonzul. Az egybegyűlteket Oľga Bodorová, a múzeum igazgatónője üdvözölte nehézkes tolmácsi kísérlettel.
A tárlatot a BBMÖ alelnöke, Jozef Šimko és a
Magyar Külügyminisztérium főosztályvezetője,
Hámory Jenő nyitották meg. Az egy hétig tartó
kiállítás Kolozsvár, Pöstyén, Besztercebánya
után érkezett Rimaszombatba, melytől a kiéleződött magyar-szlovák viszonyban nagy jelentőséget tulajdonítva, gyümölcsöző kereskedelmi
kapcsolatokat remélnek.
Kép és szöveg: he

Partnerkapcsolat Belovárral

A

rimaszombati Városi Képviselő-testület
legutóbbi ülésén jóváhagyta azt a partnervárosi szerződéstervezetet, amelyet Rimaszombat a horvátországi Belovár (Bjelovar) városával
tervez megkötni. Egyúttal felhatalmazta Cifruš
István polgármestert a szerződés aláírására.
A két város 1995-ben vette fel egymással a kapcsolatot a két ország külügyminisztériumának
az ösztönzésére. Az elkövetkező években több
közös kulturális-társadalmi eseményre került
sor, Marian Lacko és Alexander Bohó tárlatát
láthatta a belovári közönség, s az ottani képző-

művészeti táborban is részt vettek rimaszombati gyerekek, ahogy a belovári gyerekek is
rendszeresen eljárnak pl. a Letavy táborba.
Belovár Kaproncától 35 km-re délre, a Bilogorafennsík déli részén, fontos útvonalak találkozási pontjában fekszik. 1413- ban említik
először. Régi magyar neve Bélavár. A korábban
jelentéktelen település Mária Terézia idejében
lett igazi nagyváros, amikor a katonai határőrvidék fontos központjává vált. Ma 41 000
lakosú megyeszékhely. A város közvetlen
közelében számos kirándulóhely és idegenfor-

galmi látványosság is található, mint a Bilogora
és a Šodericai víztározó. A két város között
megkötendő szerződés öt évre szól, s főleg
kulturális, oktatási és turisztikai téren szeretnének együttműködni, de tervezik a két város
önkormányzatának tapasztalatcseréjét is. Ezzel
a szerződéssel Belovár csatlakozik Rimaszombat eddigi partnervárosaihoz, a csehországi
Kolínhoz, a magyarországi Ózdhoz, Egerhez és
Tiszaújvároshoz, a romániai Nagyszalontához
és a lengyelországi Swietochlowicéhez.
jdj

Tompa Mihály Alsókubinban

A

Csemadok és a Nemzeti Művelődési Központ nemrég kötött stratégiai szerződést
az együttműködésről, amelynek több látható
eredménye is van már. A minap Alsókubinban
az 54. alkalommal megtartott Hviezdoslavov
Kubín országos szavalóversenyen magyar szó is
elhangzott, ugyanis vendégként meghívást kapott a rendezvényre a Tompa Mihály Országos

Vers- és Prózamondó Verseny hatodik kategóriájának tavalyi győztese, az Industria Duó (Ilka
Adrián, Grassl Ferdinánd). A közönség már Ady
és Nagy László megzenésített versét is lelkesen
fogadta, s ütemesen kísérte Gál Sándor Tyúkom, kakasom c. verseinek előadását. Záróakkordként Hviezdoslav még magyarul írott verse
hangzott el magyarul és szlovákul is. A verseny

negyedik kategóriájában a rimaszombati Peter
Galdík Luigi Malerba szövegével második lett.
Rimaszombati vonatkozású hír még, hogy a
lírai színpadok kategóriájának zsűrielnöke
Ľubomír Šárik, a VMK igazgatója volt, míg a
fesztivállapot Marian Lacko, a művészeti alapiskola igazgatója főszerkesztette.
jdj
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Arany minősítés a nagybalogi Szivárványnak
A

nagybalogi Szivárvány Népdalkör a nyár
folyamán ugyancsak sűrű programot bonyolított le. Résztvevői voltak több falunapnak,
ott voltak a bősi Népművészeti Fesztiválon és
Rimaszécsen a Gömör-megyei Egyházkórusok
Találkozóján. Utóbb pedig a magyarországi
Vámosgyörkön bukkantak fel, ahol a Vámos
Települések Szövetségének I. Virág János Énekkari Találkozója és Versenye zajlott.
A Vámos nevet viselő települések két éve
kötöttek szövetséget és megegyeztek, hogy
rendszeresítik együttműködésüket. Ennek folytatása a 2008. október 3-5. között megvalósított
vámosgyörki énekkari találkozó és verseny is.
Mivel Nagybalog is viselte történelme folyamán
a Vámosbalog nevet, a szervezők meghívták a
nagybalogi népdalkört is. A rendezvény nemzetközi jelleget öltött, hisz a 12 énekkar között

Együtt
könnyebb
A Rimaszécsi Alapiskola mellett néhány évvel
ezelőtt alapítottuk meg a ROMARIM Polgári
Társulást. Célul tűztük ki az alapiskola tanulóinak támogatását a művelődés, a kultúra és a
sport terén. E cél elérése érdekében már több
projektet is megvalósítottunk.
2007 tavaszán ismét felfigyeltünk egy felhívásra, amit a „Grantový program Hodina deťom”
tett közzé. A témák között szerepelt a pozitív
párbeszéd kialakítása a nemzeti kisebbségek
és többségek valamint a különböző etnikumok
között. Iskolánkat több mint négyszáz diák
látogatja, nyolcvanhét százalékuk roma származású, illetve szociálisan hátrányos családból

Az arany minősítést elért nagybalogi Szivárvány
Népdalkör tagjai: Pál Erzsébet, Molnár Jolán,
Pecsők Éva, Ibos Éva, Csank Szerénke, Pál Gabriella, Lali Aranka, Elek Márta, Forgács Aranka,
Vitárius Melinda

származik. Nagyon nehéz őket motiválni a
tanulásra és a helyes magatartásra. Gyakran
előfordul közöttük különböző konfliktus, nézeteltérés. A legnagyobb gond viszont az, hogy
emiatt a tehetséges, aktív tanulókat a szülők
más iskolába adják. A projektünkkel ezen a
helyzeten szeretnénk változtatni. A tanuláson
kívüli aktivitásokkal, közös programokkal szeretnénk elérni, hogy közeledjenek egymáshoz,
lehetőséget adni, hogy megismerjék egymást,
megbarátkozzanak és megtanulják egymás
hibáit illetve másságát tolerálni.
A pályázatunkat a Grant program pozitívan
értékelte és támogatta. Megvalósítását szeptember közepén kezdtük és 2009 júniusában
fogjuk befejezni. Havonta két-három aktivitást
tervezünk, öt pedagógust, tíz szülőt és harminc
tanulót kapcsoltunk be. A szülőket azért tartjuk
fontosnak bevonni, hogy egy kicsit jobban bele-

ott volt két erdélyi és két felvidéki csoport is.
Nagybalogot nők, Vámoslucskát (Lúčky) pedig
férfiak képviselték. A vastag felhőzet és a sűrű
eső sem szegte kedvét a balogi pacsirtáknak. A
8-10 percig zengő, gyönyörű gömöri népdalokat
hosszan tartó tapsvihar követte. A Kenessey
László karnagy vezette zsűri eredményt hirdetett: „A nagybalogi Szivárvány Népdalkör, az
egyszólamban éneklő kórusok versenyében,
arany minősítést ért el.” A jó eredményhez
nagyban hozzájárult Lévay Tibor karnagy szakmai irányítása is. Bizonyos, hogy sokáig él majd
bennük a találkozó mottója: „A dallam egy szív
dobbanása, mely összeköti az emberek lelkét.//
Énekeljünk egy szebb, boldogabb jövőért!
Énekeljünk együtt!”
Koós István, fotó: Pál Csaba

lássanak a pedagógusok munkájába és jobban
elismerjék azt. Az aktivitások közé a következőket soroltuk: szülők és gyerekek versenye,
alkotómunkák rafiával, agyaggal, textillel és
kukoricacsuhéval, különböző jellegzetes ételek
készítése, cigány és magyar néptánc begyakorlása, egy hosszabb jelenet megtanulása és
színrevitele, fellépés az iskolai ünnepségeken,
egy egész napos kirándulás, a tanulók munkáinak kiállítása egy zenés, táncos délután keretén
belül.
A projekt hozadékát abban látjuk, hogy csökken a tanulók agresszivitása, a roma és nem
roma tanulók közti konfliktusok száma és mértéke, javulnak a kommunikációs és az élethez
szükséges képességek, készségek, valamint a
tanulók önbizalma, öntudata.
Újj Beáta,
a ROMARIM vezetőségének tagja

Füleken történt
Erdőn-mezőn járva
A Füleki Vármúzeum és a Szlovák Vadászszövetség Losonci Székhelyű Nógrádi Regionális
Szervezete október 1-én a füleki vár Bebektornyában nyitotta meg Valaczkai Erzsébet
Erdőn, mezőn járva című jubileumi kiállítását,
amelynek társaságában október 30-ig megtekinthető a nógrádi vadásztársaságok trófeakiállítása is.
Valaczkai Erzsébet diplomáját a szegedi Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolán szerezte rajz-biológia szakon. Tarnaleleszen él, ahol az általános
iskolában próbálja a felnövekvő nemzedéket a természet tiszteletére, rejtett titkainak
megismerésére nevelni. Jelenleg legszívesebben pasztellkrétával és ceruzával rajzol, de

olajfestményeket is készít. A Losonctól északra
húzódó és a Csákányháza környéki erdők állatvilágával ismerkedhet meg a látogató a nógrádi
vadásztársaságok trófeakiállításán. A vadászok
díjnyertes trófeáik mellett többek között farkasbőrt, hiúzkoponyát, muflonszarvat és kitömött
erdei szalonkát is kiállítottak.

Emlékoszlopot állítottak
a szabadságharc résztvevőinek
A gimnázium mellett, az elsővilágháborús és
a szovjet hősi emlékmű között kapott helyet
a részben közadakozásokból, részben pályázati
támogatásokból felállított honvédemlékmű,
amelyre a szabadságharcban részt vett nógrádi
hősök nevét vésték fel. Az emlékoszlop felál-

lítását Erdős Vince kezdeményezte, a gyűjtést
a Koháry Polgári Társulás szervezte. Az emlékművet kultúrműsor keretében Csáky Pál, az
MKP elnöke avatta fel.
jdj, fotó: Szekeres Éva
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Felhívások
SZK Kulturális
Minisztériumának pályázata
A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma a 2009-es esztendő rendezvényeinek megvalósítására kiírta pályázatait
MK-3369/2008-10/13034 szám alatt, melynek
hatodik alpontjában, a Nemzeti kisebbségek
kultúrája fejezetben pályázhatnak a felvidéki
magyar szervezetek, mégpedig élő kultúra,
periodikumok, nem periodikus kiadványok,
kultúrpolitika, dokumentumfilmek létrehozása,
országos bemutató tevékenységek a többség
irányába témakörökben. A pályázatok beadási
határideje 2008. november 10. Az elbírálást
2009 februárjában teszik közzé. A pályázatokat
a megadott formanyomtatványokon kell eljuttatni a minisztériumba, s szükséges a http://
registerkultury.gov.sk/granty2009/ internetes
oldalon a regisztráció. Bővebb információ: a
www.culture.gov.sk címen, illetve az érintettek

a régiónkban Füleken, a Városi Művelődési
Központban október 20-án, hétfőn 10.30 órai
kezdettel vagy Rozsnyón, a Városházán 16.30
órai kezdettel vehetnek részt eligazító megbeszélésen.

Hátránykompenzálás
vizuális neveléssel
A Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség
Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja
Hátránykompenzálás vizuális neveléssel címmel 10 órás pedagógus-továbbképzést szervez a
tornaljai Kazinczy Ferenc MTNY Alapiskolában,
október 24-én 8.00 óra – 16.00 óra között.
A célcsoport: rajztanárok, tanítók, nevelők.
A képző Igazgyöngy Alapfokú MűvészetIskola
tanárai Berettyóújfaluról. Jelentkezés: Hubay
Adélnál (kfmtnyat@pobox.sk),
telefon: 047/5522396.
A jelentkezés határideje: október 20.

Jeles napok

Világnapok októberben
• Október 14. – Szabványosítási világnap
– 1946-ban e napon alakult meg az ISO, a
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, amelynek
célja az országok műszaki elszigeteltségének
megszüntetése
• Október 15. – A látássérültek nemzetközi
napja, a fehér bot világnapja – célja a közvélemény figyelmének felhívása a vakok és a gyengén látók sajátos helyzetére, keresve gondjaik
megoldásának lehetőségeit
• Október 16. – Élelmezési és a kenyér világnapja – célja, hogy mozgósítsa a kormányokat
és a közvéleményt az emberiség nagy részét
sújtó élelmezési gondok orvoslására.
• Október 17. – Szegénység elleni küzdelem
világnapja – célja hogy ráirányítsa a figyelmet a

1. Czenthe Zoltán: Otthonok 3.
2. Rhonda Byrne: A titok
3. Paulo Coelho: A fény harcosának kézikönyve
4. Vavyan Fable: Könnyű álom
5. Paulo Coelho: Az alkimista
6. Umberto Eco: A rózsa neve
7. Kosztolányi Dezső: Édes Anna
8. Lőrincz L. László: Manituk
9. Jostein Gaardner: Sofie világa
10. Fekete István: Vuk
Szeptemberi játékunkban azt kérdeztük,

Gyümölcsöskert
A mandulát akkor kezdjük szüretelni, amikor az első termések maguktól potyognak.
Az érett, kemény héjú mogyorót szedjük
le a bokrokról. Szüreteljük a birset, de ne
tároljuk együtt az almával és a körtével,
mert illatát ezek átveszik. A fák alatt a talajt ásózzuk, a hantokat hagyjuk rögösen.
Új telepítés előtt a talajt vizsgáltassuk
meg. Ennek alapján pótoljuk a hiányzó
tápanyagokat. Csak olyan fajokat érdemes
telepítenünk, amelyek az adott talajban
megélnek. Gyümölcsfáink törzsére helyezzünk ún. hernyóöveket, ezzel megelőzzük
a kis és a nagy téli araszoló kora tavaszi
kártételét. December elején a hernyóöveket távolítsuk el.

Szőlő
szegények problémájára, ugyanis érdekérvényesítő képességek hiányában a nélkülözők hangja
egyre halkabb
• Október 20. – A csontritkulás napja – célja
felhívni a figyelmet, hogy a néma járványnak is
nevezett betegség világszerte százmilliók problémáját okozza, pedig a megelőzés lehetősége
adott
• Október 21. – Földünkért világnap – célja
ráirányítani a figyelmet a Föld védelmére, s az
ezzel kapcsolatos rendezvények, összejövetelek
szervezésére
• Október 31. – Takarékossági világnap – célja
felhívni a figyelmet a takarékosságra, hiszen
a tapasztalat szerint, akinek nincs sok pénze,
az vigyáz rá a legkevésbé, s akinek van, sokkal
jobban odafigyel, hova teszi.

Toplista játék
A rimaszombati Tompa Mihály Könyvesbolt
szeptemberi toplistája a következő:

Kerti munkák
a 42. hétre

hogy Emese álmában melyik madár jelent
meg, amely azt jósolta meg neki, hogy az Úr
kegyelméből fia születik, akinek utódai dicső
uralkodói lesznek népünknek. Megfejtés
természetesen a turul, de sajnos nem érkezett
szerkesztőségünkbe egy válasz sem. E hónapban is meghirdetjük a Toplista játékot, ezúttal
arra a kérdésre kell beküldeniük a helyes
választ, hogy Melyik kiadó adta ki Czenthe
Zoltán könyvét? A helyes megfejtők között 500
koronás könyvutalványt sorsolunk ki a Tompa
Mihály Könyvesbolt felajánlásából. A válaszokat
az alábbi elérhetőségekre (97901 Rim. Sobota,
Svätopluk u. 5., gomorihirlap@rimavskasobota.
sk) október 30-ig várjuk.

Az új telepítéshez szerezzük be a szerves és a műtrágyákat. A terület forgatása
közben bőségesen adagoljuk a szerves
trágyát. Oltványt és gyökeres veszőt csak
megbízható helyről vegyünk. A kék bogyójú szőlőket héjukon kell erjesztenünk,
a bor ebből kapja a jellegzetes csersav- és
zamatanyagokat. A bogyózást feltétlenül
végezzük el. Ha sillert készítünk, a mustot 2-3 napig erjesztjük a héjon, vörösbor
esetében ez 4-6 nap.

Zöldségeskert
Az első talajmenti fagyok után szedjük
a sütőtököt és a laskatököt kocsánnyal
együtt. Hűvös, fagymentes helyen tároljuk.
A karalábét szedjük fel, gyökerétől és
lombjától tisztítsuk meg. Fagyveszély
esetén a karfiolt is fel kell szedni. Folyamatosan szedjük a bimbóskelt. Készítsük elő
a talajt az áttelelő kelkáposzta kiültetésére.
Szükség esetén a spenótot még öntözzük.
Megkezdhetjük a petrezselyem, a pasztinák és a póréhagyma felszedését. A póréhagymát vermeljük. A téli tárolásra szánt
céklát szintén betakarítjuk. A gumókon
csak a szívleveleket hagyjuk meg. A tárolásra szánt gyökérzöldségeket (sárgarépát,
petrezselymet, zellert, pasztinákot) száraz,
lehetőleg napsütéses időben szedjük.

Virágoskert
Most ültetjük a díszcserjéket és a rózsákat.
Az ültetőgödröket ássuk ki, sövénytelepítés esetén árkot ássunk. A megüresedett
ágyásokat ássuk fel. Az ásással egyszerre
a szerves anyagot és a műtrágyát is a talajba forgathatjuk.
Farsang István
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Bemutatjuk a magyar kutyafajtákat - felhívás

A

Idén Budapesten 2008. október 3-5. között
rendezték meg Kelet-Európa legrangosabb
kutyás rendezvényét, az FCI Európa Kutyakiállítás rendezvénysorozatát. (Jövőre, október 8-11.
között hazánkban rendezik a világ-kutyakiállítást!) A kutyák küllemének bírálata kiemelten
fontos a kutyák tenyésztése szempontjából,
hogy minél szebb, de egészséges és megfelelő
viselkedéssel rendelkező kutyákat tenyésszenek a kutyaszerető emberek. A kiállítás a felelős
kutyatartás fontosságára hívja fel a figyelmet,
hogy csak az vegyen és tartson kutyát, aki
foglalkozik vele, és megfelelő körülményeket
biztosít számára. A magyarországi kiállításon
alkalom nyílt természetesen a magyar kutyafajták bemutatkozására is. Sajnos sokan
vagyunk, akik felsorolni sem tudjuk a kilenc
ősi magyar kutyafajtát, azon hűséges ebeket,
amelyek ősidők óta szolgálják a magyar embert.
Most megkíséreljük ezen fajták tömör ismertetését azzal a felhívással, hogy várjuk kedves
Olvasóink jelentkezését, ha tenyésztenek
magyar kutyafajtákat, akkor jelezzék azt szerkesztőségünk felé a következő elérhetőségen:
gomorihirlap@rimavskasobot.sk, 047/58 11 310,
hogy bemutathassuk a Gömöri Hírlap hasábjain
is kedvencüket.

Komondor
Ázsiai eredetű, ősi
magyar pásztorkutya fajta. Ősi
változata minden
valószínűség
szerint vándorló, pásztorkodó
ősmagyarokkal
került a Kárpátmedencébe. Nagytestű. Egyedülálló külleme,
méltóságteljes viselkedése a szemlélőben csodálatot, esetleg félelmet ébreszt. Nem kedveskedő
fajta; erőteljes szervezetű. A nemezesedésre
hajlamos, gubancos, egész testén dús, hos�szú szőrzet fedi a robosztus testet. A szőre
csontfehér.

Kuvasz
Ősi magyar pásztorkutya. Elődei
a honfoglaló magyarokkal kerültek
a Kárpát-medencébe, akik nyájak
őrzésére használták a ragadozó
vadállatok és a rablók ellen. Az Árpád-kortól a XX. század elejéig,
fejlett vadászösztönét felismerve, előszeretettel
alkalmazták vadászatra is. A pásztorkodás
megszűntével eredeti alkalmazása is csökkent,
bekerültek a falvakba és a városokba is. Tetszetős külseje nemességet és erőt sugároz.

Mudi
A XVIII-XIX.
században magyarországi terelő
pásztorkutyák és
feltehetőleg különféle állófülű német
juhászkutyák
spontán keveredéséből alakult ki.
Bátor viselkedése miatt a nehezen kezelhető
állatok terelésére is igen kedvelt. Vaddisznó
hajtóvadászatra is használják. Kitűnő őrző-védő, sport-, és kísérő-, házőrző, és jelzőkutya.
Viszonylag rövid szőrzete és kitűnő alkalmazkodó-képessége miatt lakásban is nehézség
nélkül tartható.

Puli
Ázsiai eredetű
magyar terelő
pásztorkutya. Ősi
változata minden
valószínűség
szerint vándorló,
nomád pásztorkodással foglalkozó
ősmagyarokkal került a Kárpát-medencébe. Középméretű, szilárd
szervezetű, négyzetes testarányú, finom, de
nem túl könnyű csontozatú. Kissé szikár testének minden része jól izmolt. A fej szőrzete oly
mértékben dús, hogy a fejet kereknek mutatja,
és a szemeket árnyékolja.

Pumi
A XVII - XVIII. században Magyarországon alakult ki
az ősi puli, valamint az országba
bekerült német
és francia terrier
jellegű terelő ebek
kereszteződése
folytán. A XX. század eleje óta önálló kutyafajtaként jegyzik. Terelő pásztorterrier. Kiválóan
alkalmas a nagyobb állatok terelésére is. Jó
szimatú. Házőrzésre, dúvad és rágcsáló irtására
igen bevált. A luxustartást is jól bírja. Nagy
mozgásigényű, kitűnő kísérő és sport kutya.

Rövidszőrű magyar vizsla
A magyar vizsla
ősei a vándorló
magyar törzsekkel kerültek
hazánkba. A XIX.
század végén már
vizslaversenyeket szerveztek
Magyarországon.
A fajta fejlődésében ebben az időben valószínű-

leg fontos szerepet játszott a pointer. Modern,
szakszerű tenyésztése 1920-ban kezdődött.
Középnagy, elegáns, nemes megjelenésű,
zsemlesárga, rövidszőrű vadászkutya. Inkább
könnyed felépítésű, száraz, szikár izomzatú, a
szépség és erő harmóniáját tükrözi.

Drótszőrű magyar vizsla
A XX. század
harmincas éveiben
a drótszőrű német
vizslával való
keresztezés révén
alakult ki. Fajtajegyei azonosak a
rövidszőrű magyar
vizsláéval. Mezőn,
erdőben és vízben egyaránt használhatónak
kell lennie; az alábbi jellemző tulajdonságokkal
rendelkezik: kiváló szaglás, határozott vadmegállás, apportkészség, az úszónyom célratörő,
a víz szeretetével párosuló követése. A nehéz
terepet, és a szélsőséges időjárási viszonyokat
egyaránt jól tűri.

Erdélyi kopó
Ősi magyar kutyafajta. Virágkorát a
középkorban élte,
amikor a főúri
udvarok kedvelt
vadászkutyája
volt. A változatos
terepviszonyok
hatására alakult
két típusa alakult ki: A hosszúlábút erdei vadászatokhoz nagyvad – régebben bölény, majd
medve, vaddisznó, hiúz –, a rövidlábút apróvad
– róka, nyúl –, valamint sziklás terepen zerge
vadászatára használták eredetileg. A XX. század
elején az erdélyi kopót csaknem kipusztították.

Magyar agár
A magyar agár ősi
vadászkutyafajta.
Eredete a honfoglalás korához
vezethető vissza,
ezt ásatások során
felszínre került
koponyacsontok
is igazolják. Megjelenése erőt sugárzó, erős csontozatú, jól izmolt;
elegáns. Fáradhatatlan, kitartó, gyors. Edzett, és
ellenálló, versenypályán kiváló versenyző. Kissé
tartózkodó természetű, értelmes, intelligens,
hűséges. Éber, személy- és házőrző ösztöne
fejlett.

Összeállította: Homoly E.
Forrás: www.eurodogshow2008.hu
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A Városi Lakásigazgatóság elégedett ügyfeleket szeretne
Bevezetésképpen szeretném megköszönni
mindazok bizalmát, akik úgy döntöttek, hogy
2008 január 1.-től cégünket bízták meg ingatlanjuk kezelésével. A Városi Lakásigazgatóság
(MsBS) jelenleg 1662 örök és 153 bérlakás
mellett 17783 m2 összterületű ipari ingatlan
kezelésével van megbízva. Ügyfeleinkel való
kapcsolatunkat korrektnek és kölcsönösen
ösztönzőnek tartom, amelyhez nagyban hozzájárul Rimaszombat lakásügyekkel foglalkozó
ügyosztálya is.
Cégünk székhelye a Piac utca 2. szám alatt
található, ahol a titkárságon kívül rendelkezésükre állnak a gazdasági és bérleti ügyosztály, valamint a főpénztár valamint a közös
képviselőkkel való kapcsolattartásért felelelős
munkatársaink. A műszaki osztály mint külön
részleg munkatársai felelősek többek között a
lakóházak állagmegóvásáért és az energiellátás
szünetmentes biztosításáért.
A Gorkij utcai szálló alkamazottjai az itt élő
szociálisan hátrányos helyzetű emberekkel
foglalkoznak, amely sokszor nehéz feladat, hisz
nem egyszer sértik meg az itt élők súlyosan a
házirendet. Az önkormányzattal közösen kidolgozásra kerülő új szabályzat a jövőben az ilyen
esetek elkerülése végett sokkal szigorúbban
fogja szabályozni az itt lakókra eső követelményeket. A társasházak karbantartartását saját
szakembergárdánk végzi, az egyéb feladatokat
alvállalkozóink segítségével végezzük el a lakók
előzetes jóváhagyása után. Sajnálatos módon
sokszor a lakógyűléseken lévő alacsony részvétel miatt sok fontos teendő nem kerül elvégzésre, amelyet még tetőz az általános közömbös
hozzáállás a lakosok részéről és a javításokra
fordítható anyagi keret elégtelensége.
Célként tűztük ki az egyes társasházakkal
való kapcsolattartás egységesítését a közös
képviselők bevonásával. Rendszeres találkozók keretében felvilágosítással szolgálunk az
üzemeltetés és karbantartás leghatékonyabb
módjairól. Legközelebbi találkozónkat 2008
október 16.-ára tervezzük, ahol a jelenlévők
megoszthatják velünk észrevételeiket.
Az adósságok behajtása terén továbbra is a
IURIDIS nagykürtösi aukciós társasággal dolgozunk együtt. Az elmúlt két év során 3 900 000
koronát (129 456,28 €) sikerült behajtanunk
közreműködésükkel. Az említett cégen kívül
végrehajtókkal is közreműködünk adósainkkal
szemben. Sajnos nem egyszer az adósság rendezésének az egyedüli módja az adós kilakoltatása. Szeretnék még pár mondat erejéig említést
tenni a társasházak komplex felújításáról.
Többször is már kifejtettük ennek jelentőségét.
Összefoglalva, ez az egyetlen módja a hőenergia
fogyasztás fokozatos csökkentésének, a lakók
komfortérzete növelésének, és nem utolsósor-

ban a károsanyag-kibocsátás mérséklésének.
Ezen projektek finanszírozásához lehetőségünk
van kedvezményes hitelek felvételéhez az állami lakásfejlesztési alaptól.
Jelenleg 10 lakóház áll felújítás alatt 35 millió
korona(1 161 787,1 €) összértékben, amely
mellett további projekteket tervezünk. A kivitelezők 90 százaléka hazai építési vállalkozó. Ez a
kiválló együttműködés eredménye a lakóközösségekkel, amelyek ezzel kitűnő döntést hoztak,
hisz többek között biztosítottuk a projekt
adminisztrációs hátterét is. Amellett, hogy a
felújított épületek szebbé teszik a városképet, a
lakók jelentős, akár 40 százalékos megtakarításhoz jutnak a fűtési szezonban. Ez a megtakarítás szintén segítségünkre lesz a felvett hitelek
törlesztésénél.
November elsejei határidővel a lakbérbe belekalkuláljuk az Energobyt Kft. új árait, vagyis
ezentúl a távhő GJ-ja 828,90 korona (27,51 €)
lesz áfával. Ez Önök, mint háztartások részére
többletkiadás, de számunkra is, mint ingatlankezelők számára újabb adminisztrációs
teher. Ennek ellenére továbbra is a központi
hőellátás hívei vagyunk. Rimaszombat városa
az Energobyt társság fő részvényese, így képes
ellenőrizni az árak alakulását. Emellett a
társaság bizonyíthatóan folyamatosan fektet be
a tévhőellátás korszerűsítébe. A 2009-es tervek
között szerepel többek között egy biomas�szára üzemelő fűtőház megépítése, amely a
jövőben újabb megtakarításokhoz fog vezetni.
Az egyes lakások és bérházak lekapcsolódását
a távhőrendszerről kifejezetten ellenezzük.
Sok laikus számára nem teljesen világos ezen
megoldás hátránya. Első ránézésre előnyösnek
tűnik ez a megoldás, ha csak a földgáz árát
vesszük alapul. Ha viszont belekalkuláljuk az
árba a többi költséget is, mint a revíziók, amortizáció és egyéb járulékos költség, amelyek
nincsenek belekalkulálva a hő árába, de ki kell
fizetni a lakóház költségvetéséből, akkor már
más a helyzet. Ennek ellenére sok „szolgáltató” ezt nem hajlandó elismerni és valamiféle
alacsonyabb árról beszélnek. Bizonyára sokkal
előnyösebb lenne számukra, ha a társasház
felújításába fektetnének inkább. Ha mégis a
jövőben a felújítás mellett döntenének, ez plusz
kiadás lesz, amely a jövőben elég jelentős tétellé válhat majd. Emellett elveszik a felhasznált
fűtőanyag változtathatóságának rugalmassága.
Ha összehasonlítjuk az individuális fűtést a
távhőszolgáltatással, akkor végső soron az
utóbbi megoldás 20 %-kal költséghatékonyabb.
A teljes körű tájékoztatás végett még szeretném
megjegyezni, hogy 2008 január 1.-től kötelező
a lakóházak energetikai certifikációja. Erről
majd bővebb felvilágosítást majd az október
16.-i találkozón adunk. Ezenkívül új házirenddel készülünk és új rendelettel, amely a közös
képviselők munkáját hivatott szabályozni.

Mint ingatlankezelő társaság, tisztában vagyunk
hibáinkkal is, amelyeket folyamatosan igyekszünk kiküszöbölni. Sokszor felesleges félreértések szoktak adódni a ingatlankezelői szerződés nem ismerete miatt és gyakori probléma az
elszámolásokkal való elégedetlenség. Emellett
még itt vannak a szomszédi viszonyok. Csak a
lakosok és vállalatunk kölcsönös együttműködésével leszünk képesek megfelelő kapcsolatok
kialakítására. Ezek ugyan jogilag pontosan le
vannak fektetve, de hasonló mértékben meghatározó jellegű az erkölcs és egymás kölcsönös
tisztelete. Az embereknek meg kell érteni, hogy
az a tőke, amelyet a lakóház korszerűsítésébe fektetnek, nemcsak az értékét, de a lakó
komfortérzetét is növeli. Remélem, hogy ezen
soraim hozzájárulnak majd az egymás közti
kapcsolataink javulásához. Készen állunk bármilyen nyílt kritikát elfogadni, de ugyanúgy várjuk a javaslataikat, észrevételeiket. Amennyiben
szeretnék velünk megosztani véleményüket,
azokat szívesen fogadjuk a sekretariat@msbs.sk
e-mail címen, de telefonon is megkereshetnek
bennünket a 047/5511912 számon.
Szeretném kifejezni meggyőződésemet, hogy
mi itt önökért vagyunk, és olyan szolgáltatásokat szeretnék kínálni, amellyel teljes mértékben
elégedettek lesznek.
Svetozár Müller, a Városi Lakásigazgatóság
(MsBS) ügyvezető igazgatója

Felhívások
Fábry Zoltán Díj 2008
A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok Országos
Tanácsa, Fábry Zoltán örökségének és
hagyatékának gondozója azzal a szándékkal hozta létre a Fábry Zoltán Díjat,
hogy támogassa a szlovákiai magyarsággal
foglalkozó társadalomtudományi kutatómunkát, különös tekintettel a Fábryéletművel és a Csemadok tevékenységével
kapcsolatos publikációkra, illetve, hogy
elismerésben részesítse azon alkotók
tevékenységét, akik munkásságukkal az
említett területeken kiemelkedő eredményt
értek el. A 2008. évi Fábry Zoltán Díjat a
Csemadok az idei Fábry Napokon (2008.
november 14-16.) adja át Kassán. Egyének
és közösségek október 20-ig tehetnek írásban javaslatot az idei Fábry Zoltán Díjra
javasolt személyekre. A javaslatot postai
úton, ajánlott levélben a következő címre
kell eljuttatni: RR Csemadok, Nám 1. mája
10-12, 815 57 Bratislava. A borítékra írják
rá: Fábry Díj 2008
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 42. hétre
Október 18-án, szombaton
Gyógyszertár az oroszlánnál
Október 19-én, vasárnap
Jazmín gyógyszertár

Fogorvos
Október 11-12-én, szom.-vas.
MUDr. Pálešová Marcela,
Osgyán, tel.: 56 94 666

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
október 7-én az alábbi személyek
adtak önkéntesem vért:
Bálint Ervin, Jozef Janotík, Ondrej
Hank, Renáta Breznyáková, Ing.
Martin Magic Rimaszombatból,
Emil Gecko Cserencsényből,
Július Šinko Korlátról, Kasza Tibor Hanváról, Milan Pohorelský,
Michal Stano, Denisa Vilhanová,
Anna Vilhanová Nyustyáról,
Jaroslav Stieranka Rimaráhóról,
Pavel Šufliarsky Rimajánosiból,
Kvetoslava Gembická Meleghegyről, Ondrej Nagyváradi Klenócról,
Veronika Nováková Tornaljáról,
Ján Babarík Susányból, Jozef
Kovalčík Fazekaszaluzsányból,
Fodor Zsolt Guszonáról, Pavel
Michalko Tiszolcról, JUDr. Jozef
Pupala Feketepatakról.
Először adtak vért: Ing. Anna
Murínová Rimaszombatból, Klaudia Michalková Tiszolcról.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Október 15.
szerda 19.00 órától,
Zabriskie Point
amerikai dráma
Október 17-18-19.
p., szo., v. 17.45 és 20.00
órától,
A Múmia – A Sárkánycsászár sírja
amerikai kalandfilm

Honza Nedvěd
koncertje – október 16.
A cseh folklegenda, Honza Nedvěd
ad koncertet október 16-án, csütörtökön a rimaszombati VMK-ban.
A belépőjegy elővételben 240 korona (7,97 euró), a koncert napján
299 korona (9,92 euró). Információk és jegybiztosítás a VMK 047/56
21 550-es telefonszámán.

Meghívók
Legszebb madáretető versenye
– október 14.
Az európai madarak napja alkalmából idén is
meghirdette a Gömör-Kishonti Múzeum a Legszebb
madáretető versenyét, amely a harmadik évfolyamába lépett. A kiállítást október 14-én, 14.00 órakor
nyitják meg a múzeumban, amely október 31-ig
lesz megtekinthető.

XXVIII. Zenei Ősz – október 15.
A rimaszombati Városi Művelődési Központ és a
Zenebarátok Köre október 15-én 19.00 órai kezdettel rendezi meg a VMK színháztermében az idei
immár huszonnyolcadik Zenei Ősz program keretében Pavel Burdych (hegedű) és Zuzana Bérešová
(zongora)koncertjét. A következő koncert, melyben
fellép Zsapka Dagmar és Zsapka József, november
4-én kerül megrendezésre.
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Baranta csapatalakító
szeminárium Rimaszombatban
– október 17-19.
Első ízben kerül sor a palócföldön, Rimaszombatban, a magyar harci test- és magyar szerves
kultúrával foglalkozó harcművészetre, a Barantára,
csapatalakító szándékkal. A bevezető szeminárium
annyiban másabb, hogy a további együttműködés
feltételei elfogadásával új baranta csapatnak nyilvánítják, és az alakuló Felvidék Baranta Szövetség
tagjának fogadják! Ezenkívül megismertetik a
Baranta sajátosságát, magát a Barantát, a Baranta
helyét a világban és a felvidéki magyarság küldetésében, valamint a harci testkultúra alapozását! A
szemináriumra, melyet Kopecsni Gábor, a felvidéki
barantások vezetője tart október 17-19. között
kerül megrendezésre a rimaszombati cserkészcsapat Daxner utcai otthonában. Bővebb információ
az alábbi elérhetőségeken kérhető: 0908 703 393,
felvidekbaranta@gmail.com.

Népművészeti kiállítás
Rimaszécsen – október 18.

A VI. Győry Dezső Kulturális Napokat október
15-én, 17 órai kezdettel Rimaszombatban, a Városkertben Győry Dezső emléktáblájának megkoszorúzásával nyitják meg. A koszorúzási ünnepségen
közreműködik Páko Mária és a rimaszombati Blaha
Lujza Vegyeskar. A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya mindenkit szeretettel vár.

A rimaszécsi Polgárok és Vállalkozók Egyesülete
nevében Gál Ferenc október 18-án 10 órai kezdettel
megnyitja a helyi kultúrházban a népi mestereknek
és művészek kiállítását. A tárlat – melyen lesznek
festmények, fotók, csipkék, kovács és bőrműves
valamint fazekas termékek is –, célja, hogy minél
tágabb körrel megismertesse régiónk régi mesterségeit, s a hagyományok és kultúrák ápolóit. A
kiállítás október 20-án 18 óráig lesz látogatható.
Mindenkit szeretettel várnak.

Háry János és Karamazov
testvérek – október 17.

Gömöri Fotóklub kiállítása és
2. őszi fotótúrája - október 18-19.

A VI. Győry Dezső Kulturális Napok keretében
október 17-én, pénteken délelőtt a komáromi Jókai
Színház az iskolások számára Háry János – zenés
játékát, este 19.00 órai kezdettel pedig a nagyközönségnek a M.F. Dosztojevszkij Karamazov
testvérek c. drámáját mutatja be a Városi Művelődési Központ színháztermében. Jegyek elővételben a
Tompa Mihály könyvesboltban vásárolhatók.

Október 18-án szombaton délelőtt a Gömöri
Fotóklub kiállítását is megnyitják Rimaszécsen a
helyi kultúrházban. Október 19-én vasárnap pedig
a Gömöri Fotóklub tagjai a beretkei polgármesteri
hivatallal társszervezésben rendezik meg a 2.őszi
fotótúrájukat, melyre a gömöriek meghívták a
salgótarjáni székhelyű Nógrád Megyei Fotóklub
Egyesületet és a balassagyarmati fotósokat. A
természetfotózás iránt érdeklődőket szeretettel
várják 19-én vasárnap délelőtt 10 órától a szervezők
és a fotósok a beretkei tájházban, melyet a tájház
tulajdonosa önzetlenül a fotósok rendelkezésére
bocsájt erre a napra.

Győry Dezső Kulturális Napok
megnyitója – október 15.

Kisállatok körzeti kiállítása
Cserencsényben – október 17-18.
A rimaszombati Szlovákiai Kistenyésztők Körzeti Bizottsága és a cserencsényi alapszervezete
ezévben is megrendezi a kisállatok körzeti kiállítását. A kiállításon a rimaszombati, a nagyrőcei és
a losonci járás kistenyésztői mutatják be legszebb
állataikat. A jelentkezések alapján a kiállításon
mintegy 125 darab galambot, 82 darab házinyulat
és 60 darab baromfit mutatnak be. Mindemellett
néhány kanári és egyéb exotikus madár is megtekinthető lesz majd. Frissítőről a cserencsényi
alapszervezet tagjai gondoskodnak, s nem fog
hiányozni a jó cserencsényi káposztaleves sem.
A kiállítást a cserencsényi alapszervezet kiállítási
területén rendezik meg, a községi hivatal mögött.
Megtekinthető szombaton, október 18-án reggel
8.00 – 18.00 óra között, és vasárnap, október 19-én
8.00 – 15.00 óra között. A rendezőség mindenkit
szeretettel vár.

Felhívások
Munkabörze Rimaszombatban
– október 21.
A rimaszombati Munka- Szociális és Családügyi Hivatal minden érdeklődőt meghív az október 21-én,
9 órai kezdettel a Városi Művelődési Központban
megnyíló munkabörzére, amely Rimaszombat Város polgármesterségének a védnöksége alatt kerül
megrendezésre. A program a VII-A Nemzeti projekt
a szolgáltatások modernizálása és az információs
valamint tanácsadási szolgáltatások fejlesztése
érdekében az Európai Unió Európai Szociális Alapjának a támogatásával valósul meg.
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Hirdetés

Szolgáltatások
• Teljes pénzügyi szolgáltatás.
Kedvező kölcsön. Tel.: 0915
950 427.
1324-3
• Jóslás kártyából – múlt-jelenjövő. Cserencsényi út 22. (a
munkaügyi hivatal mellett) Rimaszombatban. Nyitva péntekszombat 9.00 -15.00 óra között,
tel: 0915 228 482
1356-41
• Munkanélküli? Használja ki a
munkaügyi hivatal 103 900 Sk-s
hozzájárulását. Segítünk a projekt kidolgozásában, s tanácsot
adunk. Tel.: 0908 813 591.
1442-41
• Kölcsön, amely nem megterhelő. Új, egyedülálló szolgáltatás, önálló törlesztési lehetőség,
a háztartás tehermentesítése,
nem sérti az üzleti regisztert,
ajánlott mindenkinek, bármire
100 000 koronáig kezes nélkül,
ingatlan felmutatása nélkül.
Tel.: 0907 805 245, 0911 836 007.
1444-41

Állatok

		

• 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
• www.makroreality.sk
1305-19
• Eladó kétszobás lakás Rimaszombatban a Nyugat lakótelepen. Tel.: 047/56 27 184
1333-39
• Lakás Rimaszombatban eladó. Tel: 0908 813 591.
1388-41		
• Veszek 2-3 szobás lakást
Rimaszombatban. Tel: 0903
514 656
1406-44

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

2008. 10. 13.

Közlemény
• A Salvator gyógyszertár 2008.
október 1-től minden szombaton, az államünnepeket kivéve,
8.00 – 12.00 óra közt nyitva lesz.
1461-43

Egyéb
• Olcsón eladó pultok, be is
vannak üvegezve, állványok,
fogasok. Tel.: 0944 018 904.
1441-41
• Eladó ingamérleg súlyokkal
együtt. Tel.: 0944 018 904.
1443-41
• Eladó négy új konyhai szék,
kerti lóca, hajnyíró gép. Tel.:
0905 127 299.
1445-42
• Eladó két darab műanyag ablak (háromszárnyú) és megóvott
házassági ágy, olcsón. Tel.: 0905
352 497.
1448-42
• Eladó hűtő box, daráló, fűrész
fára + asztal. Tel.: 0905 934 099.
1452-41
• Táncpartnert keresek 35-55
éves férfi személyében keringő,
tangó, latin táncokhoz. Tánctudás nem feltétel, csak a tánc
szeretete. Tel.: 0904 406 799.
1464-41

KÖLTÖZTETÉS és
áruszállítás

EUROMOTEL
Restaurant

M: 0910 939 689,
0903 555 356
2085

Bérelhető
városi
épületek

Kassai út, Rimaszombat
meghívjuk Önt:

ÍNYENCSÉGEINKRE
OLCSÓ ELSZÁLLÁSOLÁS

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. (VH)

Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

Tel: 0908 948 971
2003

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)
Felveszünk recepcióst csökkentett
munkaképességgel
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

Pályázati felhívás a rimaszombati Tompa Mihály
Alapiskola igazgatói posztjára

ár
m
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o
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ap

Költöztetés és áruszállítás
Fiat Ducato 2,3 JTD, 2007
– bérbe adom, esetleg a leasing
folytatóját keresem
Tel.: 0908 948 971

A Városi Közterület-fenntartó Vállalat értesíti az Általános Egészségbiztosító ügyfeleit, hogy 2008 október
10-től lehetőségük vana biztosító 50
%–os kedvezményének a kihasználására (amíg a keret ki nem merül).
A kedvezmények az alábbi napokon
érvényesek: szerdán, 12.00 és 20.00
között, valamint szombaton 10.00 és
20.00 között

Rimaszombat Városa a 4 § NR 596/2003 törvény értelmében állást hirdet
a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola (Šrobár u. 12.) igazgatói posztjának a betöltésére 2008. december elsejei belépéssel.
Kvalifikációs előfeltétel:
- szakirányú végzettség az Oktatási Minisztérium 41/1996 számú törvény
rendelete és az érvényes módosítások szerint
- az I. kvalifikációs vizsga vagy annak pótlásának elvégzése
Egyéb feltételek:
- minimálisan 5 év pedagógiai munka körben szerzett szakmai gyakorlat,
- személyi és erkölcsi feddhetetlenség, jó egészségügyi állapot
- büntetlen előélet, személyi és egészségügyi alkalmasság a funkció
betöltésére
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a szakképzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát
- az I. kvalifikációs vizsga elvégzését vagy annak pótlását igazoló iratot
- igazolást a pedagógiai gyakorlatról
- szakmai önéletrajzot
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- részletes írásbeli előterjesztést az iskola fejlesztésére, szakmai koncepciót
- írásbeli beleegyezést a személyi adatok felhasználására a pályázat elbírálása érdekében
A pályázati anyagot a kért okmányokkal együtt lezárt borítékban
Výberové konanie – Neotvárať megjelöléssel legkésőbb 2008 október 31-ig küldjék be a Városi Hivatal Oktatási Osztályának a címére
(Svätopluk u. 9., 979 80 Rimaszombat). A meghallgatás időpontjáról és
helyszínéről a kiíró legkevesebb 7 nappal előtte értesíti a jelentkezőt.
(VH- 43)

sport
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Munkaajánlat

Aranyeső az őszi esőben…

SZÃNYEG

PVC

PARKETÁK

MATRACOK

Laminát
padló

218

9,
28

A rimaszombati Városi Hivatal (Svätoplukova 9.)
szakelőadót keres az Építéshatósági, Beruházási és Közlekedési Osztályára
2009 január elsejei belépéssel.
Kvalifikációs előfeltétel:
• befejezett építész-, építőmérnöki vagy jogi főiskolai tanulmányok esetleg
befejezett építészeti jellegű középiskolai tanulmányok
• feddhetetlenség (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány)
Előnyben részesülnek azok a jelentkezők, akinek megvannak a személyes
kvalifikációs előfeltételei az 547/2003-as törvény alapján az építésügyi hivatal ellátására.
Egyéb feltételek:
• minimálisan 2 éves gyakorlat építésügyi hivatalon
• számítógépes ismeretek – Word, Excel
A jelentkezéshez kérik mellékelni:
• szakmai önéletrajz az eddigi gyakorlat felsorolásával, telefonszám
• az iskolai végzettséget bizonyító bizonyítványok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• a személyes kvalifikációs előfeltételek megszerzéséről szóló elismervény
(ha a jelölt ezt megszerezte)
Azok az érdeklődők, akik megfelelnek az előírt feltételeknek, a jelentkezésüket lezárt borítékben, „Pracovná ponuka – neotvárať!” megjelöléssel
2008 november 14-ig küldjék a Városi Hivatal alábbi címére: Mestský úrad,
Oddelenie stavebného poriadku, investičnej činnosti a dopravy, Svätoplukova
9, 979 01 Rimavská Sobota
A kiíró legkevesebb 7 nappal a megbeszélés előtt értesíti azokat a jelölteket,
akik teljesítik a kiírás feltételeit.
Érdeklődni az alábbi címeken lehet: Ing. Ladislav Kovács, prednosta MsÚ, č.
t. 047/562 44 26
Ing. Anna Csincsíková, ved. odd. SP, IČa D, MsÚ, č. t. 047/560 46 44
Jana Sobeková, odb. ref. personalistiky MsÚ, č. t.: 047/560 46 12 (vh_43)

7,236 /m²

Sk/m²

Vastagsás 7mm
dekor pínia

Megterhelhetö szönyeg
szélesség 4m

99

3,286 /m²

Ragasztás nélkül
lerakható

Sk/m²

Konverziós kurzus: 1� = 30,1260 Sk

R I M A S Z O M B AT

Ko‰ická 3210 (a kézi autó mosó mellett)
Hét – Pent: 8-18 óra, So: 8-12 óra

Sporthírmorzsák
Hét év után újra a második ligában

Egész napos esőzésben került megrendezésre a múlt hétvégén
Mátraszelén a 3D, nemzetközi íjászverseny, a VI. Csibaj Kupa. Öt fő
képviselte a rimaszombati Bástya Íjász Klubot. Szinte minden kategóriában indult gömöri íjász: ifj. és id. Lévay Tibor HU csigás íjjal versenyzett,
Marek Adrienn CH csigás íjjal, Dósa Tamás és Nagy Lenke ősmagyar,
tradicionális íjjal, méghozzá nem is akárhogyan! Versenyzőink a népes
mezőnyben, igen nehéz, meredek és esőáztatta, mély terepen három
arany, egy ezüst valamint két különdíjat is begyűjtöttek, ami szerénytelenség nélkül megjegyezhető, már nem is meglepetés. Dósa Tamás
aranyérmet s egy szép kupát nyert, s maga mögé utasította a tradicionális íjakkal versenyzők mezőnyét, Marek Adrienn a CU csigás kategóriában bizonyult elsőnek, plusz elnyerte a legjobban teljesítő női versenyző
különdíját, Nagy Lenke az ifi tradicionális versenyzők között nem talált
legyőzőre, s ifj. Lévay Tibor nagyon szoros versenyben lett ezüstérmes
a HU csigások mezőnyében, valamint lett a legtöbb pontot elérő külföldi
versenyző. Soha rosszabb hétvégét, batyi íjászok!
Vörös Attila

Reisz András jelenti
A hét nagy részében folytatódik a kellemes, csendes, enyhe őszi idő,
több órás napsütés várható számottevő csapadék nélkül és a már megszokott hajnali ködfoltokkal. Változásra, front érkezésére leginkább a hét
végén lehet számítani.

Hét év után újra a második ligában szerepel a rimaszombati jégkorongcsapat. A 2008/2009-es idényben a HKM a II. liga keleti csoportjában szerepel majd, ahol az ellenfele a breznói, a homonnai,
a losonci, a rózsahegyi, a kisszebeni (Sabinov) és a gölnicbányai
(Gelnica) csapat lesz. Az első bajnoki mérkőzésre 18-án kerül
sor a rózsahegyiek ellen, míg másnap szintén hazai pályán a
kisszebenieket fogadják.

Szlovák-magyar úszótalálkozó
Közel kétszáz úszó részvételével rendeztek szlovák-magyar úszótalálkozót Rimaszombatban, amelyen a Besztercebánya megye
klubjai mellett ózdi, szerencsi, mezőkövesdi, salgótarjáni és egri
úszók is részt vettek. A legjobb eredményt a mindössze kilencéves
Benjamín Babús érte el, aki két első és két második helyezést ért
el. Hanka Poljaková két első, egy második, egy harmadik és egy
negyedik helyezést ért el. Juraj Husár két harmadik hellyel bizonyította képességeit, Samo Šebők mellúszásban egy második és egy
harmadik helyezést ért el. Pillangóban Máté Mihály két ezüstöt,
míg vegyesúszásban és mellen egy-egy bronzérmet szerzett.

Matúš újabb első helye
Szabadfogású birkózásban a nyitrai nemzetközi versenyen két érmet szereztek a Lokomotíva Rimaszombat versenyzői. Peter Matúš
az első, míg Rastislav Tóth a második helyen végzett. A versenyen
a háromtagú rimaszombati küldöttség a két érem mellett Jakub
Kováč révén egy hatodik helyezést ért el.
Összeállította: jdj
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A család miatt jött vissza Szlovákiába

Rák Róbert újra Nyitrán
E

gy év minszki légióskodás után visszatért Szlovákiába Rák Róbert.
A rimaszombati futballista a Nyitra csapatában folytatja, abban az
együttesben, ahol első nagy sikereit elérte, s amelynek színeiben gólkirály lett.
Már nyáron is említette, hogy szívesen eljönne Minszkből. Csak Szlovákia
jöhetett szóba, vagy voltak más ajánlatok is?
Volt más is. Hívott az FK Rosztov, és a Dinamo Minszk is marasztalt. Még
az utolsó napon is behívott a főnök az irodájába, és konkrét ajánlatot tett,
de már nyáron megmondtam a vezetőségnek, hogy nem fogom aláírni a
szerződéshosszabbítást, mert Sebastian óvodába fog menni, és muszáj a
családot néznem. Az igazat megvallva, szlovák óvodába fog járni. Mi magyarul beszélünk otthon, Minszkben jól megtanult oroszul, de szlovákul
elfelejtett szegény.
Azon már gondolkoztak, hogy milyen iskolába adják?
Gondolkozni fogunk azon is, de mivel nem jönnek ki neki az évek, lehet,
hogy egy évvel később fogjuk beíratni. Épp július 31-én született, és még
elég játékos. Szerintem jobb hétévesen menni iskolába, és odafigyelni,
mint hatévesen kezdeni, és nem figyelni.
Visszatérve Minszkre: csakis a család miatt döntött úgy, hogy hazajön?
Természetesen. Százszázalékosan a családot néztem. Sokat beszélgettünk otthon erről a feleségemmel. Ha a pénzt néztem volna, akkor egy
pillanatig sem habozok, hanem aláírom az új szerződést, vagy átigazolok
Rosztovba, ahol egy álomszerződés várt. De Szebike így is, úgy is Szlová-

Őszi akció

Széles választék kerámiacsempéből és
burkolóból, fürdőszobai berendezések
és kiegészítők 10 % kedvezménnyel.

kiában járt volna óvodába, én pedig a családom nélkül egyszerűen nem
tudok meglenni.
Milyen tanulságokkal szolgált az egy minszki év?
Sok mindent megtanultam, például hogy milyen hozzáállással kell edzeni. Ott a játékosok száz százalékra mentek edzésen. De a mérkőzésen én
húztam őket, mert én nem edzettem százszázalékosan, így én kipihent
voltam. Akik meg egész héten ész nélkül edzettek, azok csak ötven százalékot nyújtottak a mérkőzésen. Szerencsére nekem megengedték a lazább
edzéseket, az edző félre is hívott, hogy nekem nem muszáj úgy edzenem,
mint a többieknek, mert látják, hogy én a meccsre készítem magam. Az
orosz iskola is elég sokat adott, most sokkal jobban becsülöm azt a szabadságot, ami nálunk, Szlovákiában van. Ott már két nappal a meccs előtt
bezártak minket a „bázisra”, nem mehettünk sehová…
Lesz azért valami, ami hiányozni fog önnek Minszkből?
(nevetés) Az a flegmaság. Egymás után három meccset elvesztettünk, és
csak mondták, hogy ne idegeskedjünk, minden jó lesz. A mérkőzések
után a srácok nevettek, idétlenkedtek. Talán nem is flegmaság ez, hanem
inkább könnyelműség, ez beléjük van nevelve. Fehéroroszország kemény
állam, mégis nagyon könnyelműek az emberek. De a legjobban a barátok
fognak hiányozni, akiket Minszkben szereztünk.
Először azt rebesgették, Trencsénbe igazol, ahol az az Ivan Galád az edző,
akivel nagyon jó viszonyban van. Hogyan lett ebből Nyitra?
A Trenčínnel megállapodtunk az új szerződésről, de az csak január 1-jén
lépett volna érvénybe, amikor szabad játékos lettem volna. A nyitraiak
ajánlata két szempontból is kedvezőbb volt – egyrészt azonnal megvettek,
másrészt itt Nyitrán szeretnék letelepedni a családommal.
Nagyon ragaszkodik Nyitrához.
Ott kezdtem el rugdosni a gólokat, ott lettem gólkirály. Megszerettem a
csapatot, a klubot, a várost. Bármilyen furcsán is hangzik, most az első
meccsem előtt már a bemelegítéskor éreztem, hogy gólt fogok rúgni, és
rúgtam is. Mintha már a nyitrai levegő is jót tenne nekem.
Nyitrán 77-es számú mezben játszik. Ez hogyan jött?
A hetes és a harmincegyes a szerencseszámom, mert a fiam július 31-én
született. A Dinamo Minszkben 31-esben játszottam, azelőtt Nyitrán
7-esben, de most Nyitrán foglalt volt mind a két szám, így a két hetest
választottam. Mondtam is, hogy a hetes mezben 21 gólt rúgtam a ligában,
most két hetes van, 42-t fogok rúgni!
B. T., fotó: archív
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