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A pillanat csak a jelenlévőké
Megnyitották a VI. Győry Dezső Kulturális Napokat

R

imaszombatban, a Városkertben október 15-én
délután a madárcsicsergéssel egyformán csodálatos hang varázsolta el a Győry Dezső emlékbokra
és táblája mellett összegyűlt megemlékezőket. A
Csemadok mellett működő Blaha Lujza Vegyeskar
illetve Sebők Valéria, a Rimaszombati Csemadok
Területi Választmányának elnöke nyitotta meg a VI.
Győry Dezső Kulturális Napokat. Páko Mária saját
megzenésítésű Győry-verseket adott elő. A fellépőkkel együtt alig negyvenen tisztelték meg Rimaszombat szülöttének, Győry Dezsőnek az emlékét. A
Csemadok Területi Választmánya, a Bástya Egyesület,
a Csemadok Rimaszombati Alapszervezete egymástól
függetlenül koszorúikkal a magyar trikolór színeit
rakták ki, melynek látványa nagy valószínűséggel,

halottak napjához közeledvén, sajnos csak az akkori
pillanat emlékeként marad meg, s csak azoknak, akik
jelen voltak. Ezért is érdemes a részvétel, mert az
élmény visszaadhatatlan és személyre szóló. Győry
Dezső is nyilván elégedettebben szemlélné a rimaszombati magyarságot, ha többen éreznék fontosnak
az aktív hagyományápolást, hogy szíveink bugyrában
magunkkal tudjuk vinni az élő kultúra erejét. A költő
emléke előtt tisztelgő kulturális napok keretében
két hónapon át még jó párszor lesz erre alkalmunk,
hiszen a Rimaszombati Csemadok Területi Választmánya több kulturális élménnyel szolgál még a rendezvénysorozaton, melyhez jövő heti számunkban
készítünk kedvcsinálót.
Kép és szöveg: Homoly E.

A város képviselői Brüsszelben
A Rimaszombati és Csorbai Művelődési Központok szervezésében a hatodik alkalommal megrendezett Régiók
európai hete és a Nyitott ajtók napjai keretében október 5-10. között önkormányzati képviselők Eperjes, Zsolna
és Besztercebánya megyéből brüsszeli munkalátogatáson vettek részt. Rimaszombatot Pavel Piliarik alpolgármester és Oľga Fabová, a Városi Hivatal Közgazdasági Osztályának a vezetője képviselte. Az alpolgármester
szerint a látogatás igen hasznos volt, ugyanis többek között megismerkedtek az Európai Parlament működésével, hasznos kapcsolatokra tettek szert, s információkat szereztek pályázási lehetőségekről is.
Befejezés a 3. oldalon
amb/jdj

Juhász Dósa János
főszerkesztő
Az új helyi tantervben több
iskolában is megjelent a régióismeret, sőt már olvasókönyv
kiadását is tervezik, amelynek nem titkolt célja a helyi
identitástudat megerősítése.
Tudják persze a szerkesztők,
s a tantárgyat okítók is, hogy
túl vagyunk a huszonnegyedik
órán. Alig van olyan család
szerte a régióban, ahonnan
valaki már ne ment volna el a
nagyvilágot látni, de nem ám
csak szerencsét próbálni, mint
tette azt Misztótfalusi Kiss Miklós vagy Apáczai Csere János,
hanem letelepedési szándékkal. Ugyanis, mi az, ami itthon
tarthatná őket? A szülőktől
örökölt többemeletes családi
ház? A segélyből és honi fizetésekből még a gázszámlát sem
igen lehet kifizetni. A kisvárosok és a községek valamikor
még közösségekként működtek, ahol az emberek mindent
tudtak egymásról, birtokukban
volt a hely szelleme, amely
mágnesként vonzotta őket. Ma
már csak az öregek maradtak,
akik megtörve és hitüket, valamint gyerekeiket vesztve várják
a megváltó pillanatot. Naponta
látok kétségbeesetten telefonáló szülőket, akik látszólag bár
örülnek annak, hogy egyetemet
végzett gyerekük chipset csomagolva vagy bébiszitterként
kergeti a boldogságot nyugaton, mégis csendesen belehalnak a bánatba, hogy egy
egész életnyi munkájuk, életük
értelme foszlott semmivé.
Ugyanis azok ott kint, lehet
hogy néhány ezer euróval
gazdagabban, de mégiscsak
örökös idegenként temettetnek
majd el.

Vadex Kft.,

Rimaszombati Húsvár
AkciÓ: fagyasztott csirke negyedek 59,90 Sk/kg

fagyasztott tyúk 45 Sk/kg
Bartók B. 24, Rimaszombat
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Városkerti gesztenyesor…

Különfélék
Templomszentelés Lévárton

Virágzik a gesztenye, de őszszagot hoz a szél

K

issé foghíjasan ugyan, de állnak még a
Városkert (egykoron Széchenyi kert)
gesztenyefái. Vihar, villám, az idők vasfoga
pusztította őket, ritkította, mint a történelem a
magyart, de ennek ellenére dacolnak az idővel.
Egykoron Győry Dezső anyai nagyapja, Kalla
Mihály építész, 1848/49-es honvédhadnagy
ültette ezeket a gesztenyefákat, s ugyancsak
ő dolgozott még pallérinasként a 19. század
derekán a Városkert kerítésén is. Magának a
Városkertnek a kialakításában is irányító szerep
jutott Kalla Mihálynak, aki elismert építésze
volt Rimaszombatnak, több ház hordozza ma
is a városban az ő ügyes kezének munkáját.
Egykoron mértani pontos, bokrokkal szegélyezett sétányok, gyönyörű gruppok, virágágyások
tarkították az egész kertet, melynek egy része
franciapark-, másik hátsó fele pedig angolpark
jellegű arculatot öltött. Szemet gyönyörködtető

látvány volt valaha… (Volt idő, amikor Tompa
Mihály szobrát is ide száműzték, sőt, még
körbe is ültették fákkal, hogy lehető legkevésbé
látszódjon az útról. De ezek az idők is letűntek,
hál Istennek, s Tompa visszakerült az őt megillető helyre.) Külön kertész gondozta, kinek
köszönhetően mindig rend és tisztaság uralta a
parkot, rendszeresen kezelte a fákat, bokrokat,
virágokat. Bizony elkelne ma is hasonló ember.
Néha az az érzése az embernek, hogy lyukas
kancsóba tölti a vizet, ami azután rögtön kifolyik… A tönkretett lámpák, padok, a pusztítás
nyomai felkiáltójelként, fájó sebként figyelmeztetnek bennünket. Reméljük, hogy eljön az idő,
amikor ismét régi fényében fog tündökölni a Városkert, s a Győry-emléktáblát is felújítják szorgos kezek. A régi gesztenyesor foghíjaiban már
nőnek az új fák, s ez mindenképpen biztató.
Vörös Attila, fotó: moly

Tanulók munkáinak a kiállítása

H

armadízben szervezte meg a GömörKishonti Múzeum Az európai madarak
napja alkalmából madáretető versenyét. „A
hirdetés alapján szétosztottuk a papírokat, s
próbáltuk a tanulókat bevonni ebbe a versenybe, ami nagy örömünkre sikerült is. Minden
résztvevő örül a maga által elkészített madáretetőnek, amit a kiállítás befejezése után haza is
vihet.” – tájékoztatta lapunkat Makó Kovács Erika feledi pedagógus. A kiállítást Oľga Bodorová,
a múzeum igazgatója nyitotta meg, majd a kiállítás védnöke, Gálffi Mónika biológus beszélt a
tanulók munkáiról, s többek között arról, hogy
szükség van ilyen kezdeményezésekre, s nagyra
értékelte a pedagógusok munkáját s részvételüket a versenyben. A verseny első helyezettje
Szabómihály Tünde, a feledi Szombathy Viktor
Alapiskola serkei tanulója lett, aki úgy gondolta, hogy kipróbálja a tehetségét, kíváncsi volt
arra, hogy képes lesz-e megvalósítani, s eleget

Felújították, s október első szombatján
megszentelték a lévárti római katolikus
templomot. Halász Márta polgármester
asszony ünnepi köszöntőjét követően,
e jeles alkalomból emléklappal tisztelte
meg Eduard Kojnok püspököt, Csáky Pál
MKP országos elnököt, Duka-Zólyomi
Árpád EU parlamenti képviselőt, Szögedi
Anna és Miklós László parlamenti
képviselőket és Vastag István magánvállalkozót, illetve díszpolgárrá avatta
Galo Gábor Lévártról elszármazott,
ma Magyarországon szolgáló atyát.

Nefelejcs — azaz
a lelki egészség napja
Ötödik éve szervezik meg az országos
kampányt a lelki egészség megőrzése érdekében. Rimaszombatban a
Lelkisegély Háza önkéntesei vállalták fel
az informálást ill. a gyűjtést. Így a város
utcáin október 8-10. között vásárolhattak nefelejcs-kitűzőt, de akik szeretnék
támogatni a mozgalmat, azok október
végéig megtehetik egy SMS elküldésével
(30 Sk – 1 €) a 833-as számra. Az ember
legfontosabb értéke a lelki egészsége.

Új lelkész a Balogvölgyében
A Gömöri Egyházmegye elnöksége közös
döntésben a helyi gyülekezettel szeretné,
ha Nagybalogra, a Sasák lelkészházaspár
megüresedett helyére Gebe Lászlót, az
eddig Szalócon szolgáló lelkipásztort helyeznék ki. A Zsinati Tanács ez ügyben október végén dönt, s így minden bizonnyal
november 2-án Gebe László megtarthatja
első hivatalos istentiszteletét a Balogvölgyön, ahol Nagybalog, Uzapanyit és
Balogtamási gyülekezeteiben fog szolgálni.

Arany Érdemkereszt Vadkerty
Katalinnak és Ág Tibornak

tenni ennek a feladatnak. A második helyezett
Völgyi Martin, a várgedei alapiskola tanulója,
a harmadik a feledi György Árpád lett, akik
mindketten egyedül tervezték a madáretetőt, s
édesapjuk segített a kivitelezésében.
Kép és szöveg: Csölle Edit

Október második hétvégéjén két felvidéki
kapta meg a Magyar Köztársasági Arany
Érdemkereszt kitüntetést: Vadkerty Katalin
történész, aki a jogfosztottság éveit kutatva
tényszerűen tárta azt a nyilvánosság elé,
és Ág Tibor népzenekutató, aki Felvidéken
gyűjtötte össze a zenei anyanyelv kincseit.
Ág Tibor idén ünnepelte nyolcvanadik
születésnapját, s méltán megérdemelte kitüntetését, de a ráerőszakolt titkosügynöki
múltjának ízléstelen szenzációhajhász
firtatásával a média megkeserítette azt.
Összeállította: Homoly E
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A hét kérdése:

Kellenek új munkahelyek a régióban?
Felemás a helyzet Rimaszombatban és környékén. Sokan a befektetőket hiányolják és a még
mindig rekordléptékű munkanélküliséget okolják a régió siralmas helyzetéért, mások viszont
arra figyelmeztetnek, hogy hiába jönnének
újabb és újabb befektetők, nincs elég munkaképes és szakképzett ember, s ezeket az állásokat
is vendégmunkásokkal kellene betölteni. Rimaszombat lakosainak száma is folyamatosan
csökken, a fiatalok tömegesen hagyják el a várost, s próbálnak szerencsét külföldön. Hogyan
látja a helyzetet Cifruš István, Rimaszombat
polgármestere?
Rimaszombat és a régió problémája még a
rendszerváltás idején kezdődött. Akkoriban
az emberek még kényszerből mentek el, hogy
munkát találjanak, hiszen sorra szűntek meg az
üzemek. Ma sokan inkább már csak megszokásból mennek el. Teljesen mindegy, hogy bal

vagy jobboldali kormányok voltak hatalmon,
Közép- és Kelet-Szlovákiával nem törődtek. Még
szakembernek sem kellett lenni ahhoz, hogy
lássák, hová jut ez a régió pár év alatt. Elég lett
volna azt mondani ezeknek a kormányoknak,
hogy a befektetések 40-40 százaléka Közép- ill.
Kelet-Szlovákiába megy, a maradék 20 pedig
Pozsonyba és környékére. A mobilis emberek
nagy része elvándorolt munka után nyugatra
vagy Pozsonyba, s ma már hiába akarunk
valakit visszacsábítani, senki sem hagyja ott a
biztos munkahelyet.
A Sewon jelenleg ezerkétszáz munkást foglalkoztat, olyanokat, akiknek a képzettsége csak a
legalacsonyabb szintet éri el. A többi munkahelyre pedig ma 18 ezer koronás bruttó fizetéssel aligha lehet bárkit is visszacsalogatni. Ha pedig nem tudják vagy nem akarják megfizetni a
szakembereket, akkor azok nem fognak visszajönni. A kormány bár döntést hozott róla, eddig

még nem támogatta a várost, s ezen belül a
kaszárnya területének átalakítását, így a legelső
alkalommal pályázni fogunk az EU-nál, hogy az
utakat, a körforgalmat, az infrastruktúrát meg
tudjuk valósítani. Nemrég tartottunk börzét,
ahol főleg inaslevéllel rendelkezők álltak sorba
munka után, egyetemet végzett szinte nem is
akadt közöttük. A város, amiben tud, segít, de
mindent nem oldhat meg a vállalatok helyett,
s nem kényszerítheti azokat, akik elmentek,
hogy minimálbérért visszajöjjenek a régióba.
A kormány ma a régió északi részét egyébként
jelentős összegekkel támogatja, a délinek pedig
nem ad semmit. Ha Nyustya kapott 200 milliót,
akkor Rimaszombatnak is cseppenhetett volna
ebből az összegből valamennyi. Mintha egy apa
az egyik fiát ajnározná, a másikat pedig teljesen
kisemmizné. Milyen szülő az ilyen?
jdj

Találkozó a lakóházak képviselőivel

A

rimaszombati Lakásigazgatóság vezetése
október 14-én tartotta negyedévente esedékes munkatalálkozóját a lakóházak tulajdonosaival és a társaságok elnökeivel, ahol megjelent Cifruš István polgármester is. Az értekezlet
elején a Tűzoltóság képviselője ismertette
a lakóházakra érvényes tűzvédelmi előírásokat, Illés Gyula az Energobyt képviseletében
a távfűtés áremelésének okait ecsetelte, de szólt

azokról a befektetésekről is, amelyet a társaság
tervez, s amely a későbbiekben árcsökkenéshez is vezethet. A másodlagos elosztók és az
ablakok cseréjével is lehetségesnek tart jelentős
megtakarítást, de tervezés alatt áll egy biomas�szára épülő hőerőmű megépítése is. A Városi
Lakásigazgatóság ügyvezetője, Svetozár Müller
felolvasta a társaság idei tevékenységéről szóló
jelentést, amelyből megtudhattuk, hogy 1662

saját tulajdonban lévő lakást, 153 albérletet és
20 irodaépületet gondoznak, köztük az egykori
Városháza épületét is. Éles vita kísérte a biztosítóváltásra tett javaslatot, de a résztvevők végül
is maradtak a jelenlegi biztosítónál. Megegyeztek a házgondnokok jutalmának emelésében is,
ami 180 korona (5,97 €)lesz lakásonként.
amb/ford. jdj

A város képviselői Brüsszelben
Folytatás az 1. oldalról
„Találkoztunk Ján Figeľ szlovák euróbiztossal,
Eva Wenigová kabinettaggal és Jozef Stahl programmenedzserrel, aki a Szlovákiába irányuló
strukturális alapokat irányítja. Tájékoztattak
bennünket a pályázási lehetőségekről. Meglátogattuk a Szlovák Régiók Házát, ahol Besztercebánya és Nagyszombat megye kivételével az
összes szlovák megyének van képviselete. Itt
találkoztunk Vladimír Maňka EP-képviselővel
is, aki az érdekérvényesítési lehetőségekről,
a régiók közötti nemzetközi együttműködésről
és országunk brüsszeli képviseletéről szólt.
Mivel Maňka innen származik, ezt a régiót is
megpróbálja a lehetőségeihez mérten képviselni. Találkoztunk az Európai Városok, Falvak
és Régiók Tanácsának (CEMR) képviselőjével,
Tonhauser úrral is, aki a strukturális alapokért és az információs társadalomért felelős.
A tanács tagja a Szlovákiai Városok és Falvak

Oľga Fabová,
Pavel Piliarik és
Mária Kyselová,
a Regionális
Művelődési
Központ
vezetője

Szövetsége (ZMOS) is. Ellátogattunk az állandó
EU-s képviseletünkre is, ahol Maroš Šefovič
nagykövettel és munkatársaival főleg az euró
szlovákiai bevezetéséről, az egyre mélyülő
világgazdasági válságról és az EU biztonsági
intézkedéseiről váltottunk szót. Hazafelé Csehországban, Chrudim önkormányzati képviselőivel találkoztunk, akikkel a kapcsolatfelvételről

és leendő együttműködésről is tárgyaltunk.
Annak ellenére, hogy Antwerpenben voltunk
elszállásolva, s állandóan ingáztunk, az út
nagyon hasznos volt, hiszen új kapcsolatokat
szereztünk, s ezt reméljük, hogy a későbbiekben kamatoztatni is tudjuk” – számolt be az
útról Pavel Piliarik alpolgármester.
amb/jdj, fotó: archív
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Gömör-Nógrád regionális olvasókönyv születik Rimaszombatban

Lefektették a célokat

B

ár semmi köze a készülő regionális olvasókönyvnek a tankönyvek körül kialakult
botrányhoz, de mégis valamilyen szinten válasz
lehet erre, s megoldásul szolgálhat, hogy ne
feledjük el helyi jellegzetességeinket, helységneveinket. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének Rimaszombati Pedagógiai
Központjában már két éve téma egy olyan nem
tudományos, de annál inkább olvasmányos,
diák-kutatásra ösztönző olvasókönyv megalkotása, amely ezen elképzeléseknek megfelelő
táptalajt nyújt. A pedagógusok. október 10-én
a tettek mezejére léptek, s Ádám Zita, az olvasókönyv kezdeményezője a Magyar Közösségi
Házban megjelent kevés számú, de annál
lelkesebb pedagógus előtt újra felvázolta azt a
tervezetet, amelyet minden járásbeli iskolának
előzetesen elküldött. A megbeszélésen, mely

a „Genius loci – a hely szelleme” címet viselte,
a jelenlévők megállapodtak, hogy a regionális
olvasókönyvre nem csak úgy van szükség, mint
a regionális nevelés tankönyvére, de úgy is,
mint a különböző tantárgyak keretében megvalósítandó regionális identitástudat kialakításához szükséges támpontra, így a pedagógusok

kinyilvánították szándékukat a könyv megszerkesztése iránt, s szétosztották a feladatokat. Az
olvasókönyv szerkezete Gömör – a jelenkori
Felvidékre eső és hozzá nógrádi vonalon is
kapcsolódó völgyek szerint oszlik fel, s az egyes
fejezetek egységes struktúra szerint ismertetik,
10-15 éves tanulók értelmi szintjének megfelelően a tájegységek történelmi, földrajzi, természeti, hagyatéki, néphagyományi, ipartörténeti
vonatkozásait. Az olvasókönyv feladatbankokat
és módszertani útmutatást is tartalmaz majd,
s Gömör illetve Nógrád átfogó történetével,
természeti kincseinek leírásával kezdődik. A feladatot vállalt koordinátorok a készülő munkát a
december 12-i műhelymegbeszélésen mutatják
be egymásnak, s a kötet valószínűleg 2009
május végén jelenik meg.
Kép és szöveg: moly

Elszlovákosított helységnevek

F

elkapott témává vált az új negyedikesek
Honismereti könyvének megjelenését
követően a földrajzi nevek használata. A tankönyv ugyanis kizárólag szlovák nyelven közli a
helységneveket a magyar szövegkörnyezetben.
A rimaszombati alapiskolába nem érkezett
még meg a könyv, s a Tompa Mihály Alapiskola
igazgatója, Csúsz László őszintén reméli, hogy
már nem is kapják meg, hiszen az alsó tagoza-

tos gyerekek honismereti nevelésében komoly
zavarokat okozhat, ugyanakkor szomorúan
hozzátette, hogy vannak olyan helységnevek,
amelyeket már mi sem használunk magyarul.
Ez viszont egyenes út ahhoz, hogy elég gyorsan
elfeledkezzünk arról is, hogy létezett egyáltalán
Rimaszombat, mert hiszen a lakossági összetétel rohamosan változik, a politikai nyomás
pedig elég nagy, hogy csak Rimavská Sobotát

legyen szabad leírni (?). Ezt kompenzálva az
alapiskolában az ötödik évfolyamon bevezetett
regionális nevelés nagy érdeklődésre tart számot. A nyolcadikosok történelmi olvasókönyvét
az alapiskola megkapta, de nem használja. A
Tompa Mihály Református Gimnázium nem is
igényelte ezt az olvasókönyvet, a történelem
szakos tanár alternatív tankönyvekből tanít.
he

Ajándék a Tompa Mihály Alapiskolának

A

Tompa Mihály Alapiskola egri vendégeket,
a Végvár Polgári Körök Társulás képviselőit fogadták, akiknek rövid kultúrműsorral
kedveskedtek. Csúsz László igazgató szerint
Egerrel már van kapcsolatuk, de a polgári
társulással most kezdődik. „Természetesen
nagyon örülünk az ajándéknak. A megismerkedésünk úgy kezdődött, hogy Egerben meghirdették a Wass Albert szavalóversenyt, s ezen a
rendezvényen részt vett az egykori Ferenczy
Alapiskola egyik tanulója, akit Dohnányi Éva
kísért el. Nagyon szívélyesen fogadták őket, s
amennyiben az egri polgári társulás is szeretné,
mi szívesen ápoljuk a kapcsolatot velük” – tette

hozzá az iskola igazgatója. A társulás elnöke,
Csákvári Antal az egri képviselő-testületben is
dolgozik, az oktatási- és a kulturális bizottság
tagja. Megtudtuk tőle, hogy a társulás feladatai
közé tartozik a testvéri iskolák támogatása.
„Ilyen kapcsolatokat már évek óta tartunk a
zetelakaiakkal és a gyergyóiakkal. Elhatároztuk,
hogy felvesszük a kapcsolatot a rimaszombati
iskolával is, s meglepjük az iskolát ajándékkal,
s így hoztunk 65 kötetet, s egy DVD-filmet.
Szeretnénk a kapcsolatot ápolni, s nagyon
örülnénk annak, ha részt vennének kultúrműsoraikkal a rendezvényeinken.”

Döntött
a Szülőföld
Alap

K

Kép és szöveg:Csölle Edit

iértékelték a Szülőföld Alap által, a
szlovákiai magyar alapiskolák és óvodák
számára kiírt taneszköz-beszerzési pályázatot.
Összesen 151 pályázó (77 óvoda és 74 iskola)
próbálkozott, 414 ezer koronát (13 742,28 €)
oszthattak szét, ennek az összegnek a többszörösére (2 915 638 Sk, 96 781,45 €) lett volna
igény. A döntés során elsősorban azokat az

iskolákat és óvodákat részesítették előnyben,
amelyek az elmúlt években nem, vagy sikertelenül pályáztak. Régiónkból eredményesen
pályázott az újbásti, az otrokocsi és a csak
tavaly megalakult balogiványi óvoda, valamint
a beretkei kisiskola illetve a füleki Mocsáry
Lajos és a feledi Szombathy Viktor Alapiskola.
jdj
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Nagy sikert aratott a Berkő Bátkában
B

átka község Önkormányzata október 11-én
falunapot rendezett, mely ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét a helyi református
templomban, amelyet jelenlétével többek között
megtisztelt Simon Zsolt országgyűlési képviselő
is. A köztéri szórakozásra – lovaglásra, kocsikázásra, elektromos autózásra, csúszdázásra
a kultúrház melletti téren a déli óráktól került
sor, melybe több gyermek is bekapcsolódott,
s vidáman szórakozott. Kora délután a tiszolci
Hradovanka fúvószenekar szórakoztatta a
közönséget. A kultúrműsor az Agroban kultúrtermében délután teltház előtt zajlott. Felléptek
a helyi óvoda és alapiskola kisdiákjai, akik

előadásukkal megnyerték a közönséget. Az Új
Gömör és Rimavan Néptáncegyüttesek, illetve
a latin amerikai táncokat bemutató Homonnai
Tamás és Újj Beáta után, színpadra lépett Busa
Viktor ifjú hegedűművész is. A fellépők sorát
igen színvonalas produkciójával a nagy sikerű
Berkő – a Berzéte-Kőrös Népdalkör zárta. Aki
szórakozni ill. kikapcsolódni szeretett volna,
az megtehette ezen a szép napon – összegezte
lapunknak a falunap élményeit Mács Zoltán,
polgármester. Este a budapesti Geri-Betli Duóé
volt a színpad, melyet utcabál követett, s természetesen nem maradt el a tűzijáték sem.

Bibliakiállítás
a serki
református
parókián

szép ónkupa, úrasztali edény és más tárgy gazdagította a környéken ez idáig tudtunkkal még
páratlan bemutatót. A kiállítást a biblia éve,
valamint a reformáció hava tiszteletére rendezte
a lelkészcsalád. Több, Luther Mártont ábrázoló
kép, könyv és rajz is kiállításra került. A rajzok
nagy részét ifj. Pohóczky Béla tiszteletes úr
készítette. A legrégibb Biblia 1840-ből való, s
Kőszegen nyomtatták egykoron, a legrégibb
Imádságos és énekeskönyvet pedig 1811-ben
adták ki Pozsonyban. Az igen értékes művek
bemutatásáért és nyilvános megtekintésre
bocsátásáért köszönet ifj. és id. Pohóczky Béla
tiszteletes uraknak, s családjuknak, valamint
állhatatos segítőiknek, s a serkei gyülekezet
lelkes és öntudatos tagjainak, a serkei presbitériumnak és a helyi nyugdíjas klub vezetőségének, és a serkei önkormányzatnak. A kiállítás
szeretetvendégséggel ért véget.

moly, fotó: Karczag József

N

em mindennapi kiállításra került sor
október második vasárnapján, a serkei
parókián mintegy kétszáz bibliát, imádságos- és
énekeskönyvet állított ki a református paplak
termeiben ifj. Pohóczky Béla helybéli lelkész. A
kiállított bibliák, énekeskönyvek közül nagyon
sok saját gyűjtésből származik, de többet a
helyi, valamint környékbéli katolikus, evangélikus és református hívektől kapott a tiszteletes
úr kölcsön eme nemes kiállítás céljából. Több

Kép és szöveg: sA

Egymásra hangolódva szegény sorsú gyermekekkel Kokaván

Konvergencia 2008

N

egyedik éve szervezi meg az Oxymoron
Polgári Társulás és a rimaszombati Városi
Művelődési Központ a Konvergencia tábort.
Idén október második hétvégéjén tartották
meg a foglalkozásokat, s visszatértek első
helyszínükre, a Poltár járásbeli Rimakokavára.
Tavaly anyagi forrás hiányában a kultúrotthon adta a helyszínt, azelőtt pedig Krokaván
voltak. A közel negyven gyerek a rimaszombati
magyar illetve a szlovák kisegítő iskolákból, a
kríziscentrumból, Nyustyáról, Poltárról és a
rimaráhói gyermekotthonból sereglett ös�sze, hogy együtt eltölthessen egy felhőtlen,
szórakozással és örömmel teli hétvégét. A sérült
és hátrányos helyzetű gyermekek között pár
down-kóros gyermek is jelen volt. Délelőttön-

ként műhelyfoglalkozások voltak – mézeskalács készítés, gyöngyfűzés, gyermekhangszer
készítés, textil-festés –, délutánonként, pedig
jó idő lévén a természetet járva csodálhatták
meg a környéket. Kirándulást tettek a közeli Újantalfalva (Šoltýska) kisközségben, de
lehetőségük nyílt sportjátékokra, Auxt Ferenc
jóvoltából lovaglásra is, s a lovak közelsége,
simogatása sokak szívébe lopta magát. Mint
ahogyan a gyermektábor egyik szervezőjétől,
Zsélyi Katalintól megtudtuk, a gyerekek szórakozva ismerkedhettek meg egymással, hasonló
gondokkal küszködő társaikkal, akik között
ugyan külső szemlélőnek talán fel sem tűnő,
szociális különbségek tátongnak. A foglalkoztatóknak köszönhetően a gyerekek empátia-

készségét gyakorolván egy mondhatni összetett
csapatban, magyar és szlovák nyelven egyaránt
kitüntetett odafigyelést kaptak. „Véleményem
szerint ez a legjobb projektje a kultúrháznak,
mindig pozitív visszhanggal zárul a tábor,
amely még soha nem okozott csalódást.” –
mondja Zsélyi Katalin, s hozzáteszi, hogy a
szervezési folyamat igényes, s az előkészületek,
de az ott-tartózkodás is komoly munkát igényel.
Ezért mindenképpen külön köszönet és elismerés jár azon pedagógusoknak, akik a szabadidejüket rááldozva, huszonnégy órás szolgálattal,
elhivatottsággal tevékenykedtek azért, hogy
eggyel több mosoly kerüljön a szegény sorsú
gyermekek arcára.
Homoly E.
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Kerti munkák
a 43. hétre

Könyvajánló
Kovács Magda: Nagyapóka hintója
Az írónő szerencsés
ember, hiszen szülőföldjén, Gömörországban
mesés kincseket örökölt:
képzeletet és valóságot
egymásba játszó emberhistóriákat, hátborzongató
hiedelmeket, balladás
balsejtelmeket, boszorkányos, sárkányos babonákat, csupa rejtelmes
tündértörténeteket – ajánlja a Rácz Noémi által
illusztrált meséket N. Tóth Anikó a mesebirodalom fénykapuját átlépve, s átjárókat kínálva a
mesék által az idők mélyére süllyedt harmónia
és rend tündértartomány és az emberek kaotikus, rontott világa között.

Gál Sándor: A tékozlás emlékei
„S milyen madár száll sikongva // a kitakart mellű
… holdra” – írja új verskötete egyik szép darabjában
az immár hetvenéves Gál
Sándor. A költő sajátos,
összetéveszthetetlen
képiségű, zeneiségű, dikciójú, ontológiájú versei

az egykori, emlékezetes Novemberi játék (1963)
c. debut-vers áradó szomorúsága óta változatlanul elégikusak, de A tékozlás emlékei tíz új
kompozíciójában ez az elégikum szinte a lét
struktúrájává csupaszodik.

Kovács Ágnes: Rozsnyó
A Rozsnyó város turistakalauzát a szerző
Tököly Gábor emlékének
ajánlotta, aki a legjobban
ismerte Rozsnyót, szeretett városát, valamint azon
kevés lokálpatriótának,
akik még szívükön viselik
e település sorsát, kiváltképp Beke Zoltánnak, Fábián Editnek, Edita
Kušnierovának és Palcsó Zsókának. „S jó volt
írni ezt a könyvet: nem hagyományos értelemben vett turistakalauznak, inkább esszésztikus
városmonográfiának készült.” – írja Kovács
Ágnes könyvéről, melyben megtalálják a „világ
egyik legbájosabb városkájának” történetét,
utcáit, köztereit, középületeit, színes fényképmellékletet, s archív felvételeket is.

Összeállította: he

Megjelent a Madách Kalendárium
A Madách-Posonium
kiadta a 2009-es kalendáriumát, melyben a jövő
évre is megtaláljuk havi
bontásban a névnapokat,
az eseménynaptárt, az
ünnep- és jeles- illetve világnapok listáját, valamint
a hónapok jelképeit, de
időjóslást is, s a kiadó ezúttal a hónap virágával, kedvenc állatainkkal, s kedvenc színeink
jelentéstartalmával kedveskedik. A kalendárium előrejegyzi, hogy 2009 a nagyvilágban
a csillagászat nemzetközi éve, Európában
a kreativitás és az innováció éve, a magyar
kultúrában pedig Kazinczy Ferenc-emlékév, a
zenében Haydn-emlékév lesz. Takács András
összeállításában szemelvényeket olvashatunk a
Csemadok történetéből, hiszen 60 évvel ezelőtt,
1949. március 5-én Pozsonyban megalakult a
Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete, a Csemadok, amely betűszó az évtizedek
folyamán fogalommá, jelképpé, „márkanévvé”
vált. Húsz éve kezdődött, és még ma is tart a
rendszerváltás hazánkban; 1989. november
19-én Prágában megalakult az ellenzéki Polgári
Fórum, s november végére Csehszlovákia
Kommunista Pártja elveszítette a tényleges

politikai hatalmat, de az új demokrácia elvett
68 vívmányaiból – a kalendáriumban erről is
megtudjuk a részleteket, mint ahogyan megtudhatunk mindent, amit az euróbankjegyekről
tudni illik, hiszen 2009. január 1-én Szlovákia
saját valutaként bevezeti az eurót. Az Exkluzív
vendége a budapesti Nemzeti Színház főigazgatója, Alföldi Róbert. Mozaikkockákat közölnek
a 65 éves Boráros Imre életművéből, rejtélyeket
a Habsburg-Lotaringiai Rudolf koronaherceg
életéről és haláláról, a Világjáró Sziszi szigetére kalauzol, a Népszerű tudomány a felett
gondolkodtat el bennünket, hogy az internet
veszélyezteti-e a televíziót. Hasznos tanácsok
lelhetők fel az ízléses lakberendezésről, a lakásban nevelt virágokról, a reumára használatos
gyógynövényekről, az egészséges életmódról,
a szépségápolásról, a divatról, de készíthetünk
mutatós horgolt terítőt. Az Ízkavalkád segítségévek több finomságot süthetünk-főzhetünk, s
mivel februárban, márciusban és novemberben
is péntekre esik13-ra, felfedik a szerencsétlen
nap gyökereit előttünk, de nem feledkeznek el
a gyerekekről sem, akiknek a Mesetarisznyában
több népmesét, játékot, rejtvényt is kínálnak.
A Madách-Posonium kiadványai megvásárolhatók a Tompa Mihály Könyvesboltban.
moly

Gyümölcsöskert

Telepítéshez csak jeltáblával ellátott, államilag ellenőrzött csemetéket vásároljunk.
A csemeték alanyára is fordítsunk figyelmet, ugyanis ez befolyásolja növekedésük
ütemét (alma és körte esetében) és talajigényét (pl. őszibaracknál). Házi kertekbe
gyenge növekedésű alanyon álló csemeték
alkalmasak. Ribiszke és az egres esetében
részesítsük előnyben a magas törzsű,
oltott csemetéket. A naspolyán kívül most
már minden gyümölcsöt takarítsunk be.
A kertben nyaraló citrusféléket (citromot,
mandarint, narancsot) is vigyük védett,
fagymentes helyiségbe. A körte és az almafákat szüret után permetezzük varasodás
ellen. A szamóca ágyásairól gereblyézzük
és égessük el a leszáradt, fertőzött leveleket. A töveket szalmával takarjuk.
Szőlő

Rendszeresen ellenőrizzük a csemegeszőlő tárolására használt helyiséget, ablakait
zárjuk be és sötétítsük el. A hőmérsékletet tartsuk alacsonyan, 10 °C-on a szőlő
gyorsan fonnyad. A páratartalmat víz
elpárologtatásával pótoljuk. A romló bogyókat azonnal távolítsuk el. Kezdjük meg
a szuperfoszfát és a kálisó kiszórását és
azonnal dolgozzuk a talajba. Új telepítés
előtt a talajt 60-70 cm mélyen forgassuk
meg. Kötött talajú kertekbe csak oltványt
ültessünk.
Zöldségeskert

A -2 °C-nál hidegebb éjszakák előtt
a karfiolt szedjük fel, 0-0,5 °C hőmérsékletű helyiségben két hónapig tárolható.
Fóliasátorban, a földlabdával felszedett és
egymás mellé sűrűn, 10 cm mélyre ültetett
karfiol akár januárig eltartható, ültetés
után a talajt öntözzük be. Az áttelelő fejes
saláta palántáit ültessük ki. Tövestől szedjük fel a tormát, a főgyökereket tároljuk,
a talpgyökerekből pedig 30 cm-es dugványokat készítünk, és azokat 30-40 cm-es
bakhátakba ültessük ki 80 cm tőtávolságra.
Szedjük a fejes káposztát, csak a tömött
káposztafejeket tároljuk.
Virágoskert

Az örökzöldeket, fenyőket öntözzük, amíg
a talaj le nem fagy. Még ültethetünk lombhullató fás szárú dísznövényeket. Díszfák
és díszcserjék telepítéséhez csak egészséges betegségektől és kártevőktől mentes
szaporítóanyagot vásároljunk.
Farsang István
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Béres Zsuzsa és Pavel Burdych kamarakoncertje

K

ellemes estét tölthettek el azok a zenekedvelők, akik élvezhették a zenei ősz
keretén belül szervezett Pavel Burdych hegedűés Béres Zsuzsa zongoraművész koncertjét a
VMK-ban. A program változatos volt, elhangzottak Eugen Suchoň, Kodály Zoltán, Mikuláš
Schneider Trnavský, Lehár Ferenc, Antonín
Dvořák, Johann Strauss és Liszt Ferenc művei.
Béres Zsuzsa a kassai Konzervatóriumban
zongorázni és énekkarvezetést tanult. Főiskolai tanulmányait a pozsonyi Zeneművészeti
Főiskolán Stanislav Zamborský osztályában
kezdte el, majd a brünni Janáček Zeneművészeti Főiskolán folytatta Jan Skovajs osztályában.
Kamarazenét Jaroslav Šmýkal osztályában
tanult. 2006-tól a kromeříži Konzervatóriumban
tanít, öt éve a Csehszlovák Kamaraduó tagja.

Pavel Burdych a pardubicei konzervatórium
abszolvense, s a brünni Janáček Zeneművészeti Főiskolán végzett Bohumil Šmýkal
vezetése alatt. 2003-ban díjat nyert a prágai
Bohuslav Martinů Alapítvány versenyén, s
ugyanebben az évben közös projektben vett
részt Ladislav Chudíkkal. 1999-től a pardubicei
Kamara Filharmónia tagja, mellyel több
európai országban és az Egyesült Államokban is koncertezett. 2003-tól a Csehszlovák
Kamaraduó másik tagja, amely komolyzenei
fesztiválok, ünnepi kiállításmegnyitók és
fürdőhelyeken szervezett koncertek gyakori
vendége. XX. és XX. századi cseh és szlovák
zeneszerzők műveit is szívesen tolmácsolják.
Kép és szöveg: csölle

Cserkészek az Öreg János árnyékában
O

któber második hétvégéjén sem tétlenkedtek a rimaszombati cserkészek.
Tornaljai és óbásti barátaikkal és cserkésztestvéreikkel kétnapos tanyázáson vettek részt a
Medvesalján, Óbástban. Szombaton cserkészeink kitisztították az aljnövényzettől s a belógó
bokrok ágaitól a két éve létrehozott tanösvény
felső részét, valamint a fennsík peremén lévő
forrás melletti betonitatót és vályút, utána pedig
hatalmas, több fejezetből álló számháború vette
kezdetét a Pogányvár fennsíkján. A szombat
délutáni izgalmas csatában a fiatalabb cserkészek ügyesebbnek bizonyultak a rimaszombati
rower cserkészeknél, ám a számháború végső
csatája még előttük állt a vasárnapi napon. Az
őszi természet egyébként lenyűgöző volt, a
kilátás az Ördög János nevű szikla mellől déli
irányban igazán pompásnak bizonyult a pazar,
napsütéses időben. A távoli messzeségben a
Szilváskő és Hegyeskő csúcsai mögött a Mátra
kéklő vonulata is látszott… Megszemlélték a

döntés született a jelenlévő cserkészek részéről,
hogy jövő őszre meghirdetik a rimaszombati
cserkészek az I. Felvidéki Országos Számháborút, amelynek a Pogányvár hatalmas
s egyben Szlovákia legnagyobb összefüggő
bazaltfennsíkja szolgáltathatna kitűnő terepet.
Levezetésképpen még fociztak egy hatalmasat
a helyi fiúkkal a focipályán, majd hazaindultak
cserkészeink. Köszönet a helybéli segítőknek, a polgármesteri hivatalnak valamint a
cserkészszülőknek ezért a szép hétvégéért.
bronzkori időkből származó falmaradványokat,
szerköveket, s az itt található pszeudokarszt,
azaz bazaltbarlangok egynémelyikébe be i
merészkedtek a cserkészek. Bő gombatermést
nyújtott az őszi természet, őzláb, csiperke
és pöfeteggombát találtak leginkább. Akadt
szeder, kökény és csipke is, bőven… Este,
Tóth István és Farkas István jóvoltából ízletes
birkagulyás várta a faluban az éhes ifjakat.
Másnap a számháború folytatódott, s olyan

któber 16-án a Városi Galériában Rozsnyón nyílt meg a Matyó Népművészeti
Egyesület kiállítása a Népművészet határok
nélkül – Régiók IV. Népművészeti Találkozója
rendezvénysorozat keretében.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai
Szakmai, Szakszolgálati és Képzőművészeti
Intézet, a mezőkövesdi Matyó Népművészeti
Egyesület és a Rozsnyói Csemadok Területi
Választmánya szervezésében Az élő matyó
népművészet című kiállítást Csíger Lajos,
Mezőkövesd alpolgármestere nyitotta meg,
amelyen Vargéné Pap Edina népdalénekes

Győry Dezső:
És végre egyszer
úgy szeretni
Mit szeretnék? kérdi az őszöm,
most, hogy henyén a nyárra dűlt.
Élni? Halni? Maradni? Menni?
Talán csak különb ember lenni,
mint amilyennek sikerült.

Élő matyó népművészet Rozsnyón

O

Csúsz Balázs, csapatparancsnok,
4. sz. Hatvani István cserkészcsapat,
fotó: Vörös Attila

működött közre, a Borsóka Hímzőkör tagjai
pedig kézműves-bemutatót tartottak. A matyóság, a tradicionális magyar népi műveltség
egyik reprezentáns csoportja mutatkozik be,
amelyben Mezőkövesd kiemelt szerepet kap.
A régi stílusú darabok piros-kék színezésűek,
a minták sűrűek, tömöttek, teljesen kitöltik a
felületet, legjellegzetesebb elemük a „matyó
rózsa”. A matyók nemcsak textileket, hanem
bútorokat is díszítettek. A kiállítás november
3-ig tekinthető meg.

S szeretnék egy nőt, azt az egyet,
ki nincs, ki kell s kit nem szabad,
s aki állandó szomjra gyújtja
s ennen kéjével oltja újra
ős férfi-életszomjamat;

he

s mámort, amely nem részegít le,
eszmebort, melynek nincs doha;
nem aratni, csak vetni, vetni...
S tán végre egyszer úgy szeretni,
hogy másnak ne fájjon soha.
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A társaság a termelés bővítését
tervezi, ezért új munkahelyeket
létesít, s

VARRÓNŐKET keres
- azonnali belépéssel

2008. 10. 20.

MAD

Feltételek:
- szakmai gyakorlat
- kézügyesség
- minőségi varrásgyakorlat
Az alkalmazottainknak kínálunk:
- hosszútávú munkalehetőséget
- a régióban fellelhető legjobb fizetési körülményeket
- gazdag szociális program, meleg étel
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A Csemadok Művelődési Intézete országos bábos képzést rendez
Dunaszerdahelyen, 2008. november 7-8-án (péntek-szombat) a Szabó
Gyula utcai Építészeti Szakközépiskola épületében. A képzést Szabó Zsuzsa pécsi bábművész vezeti. A foglalkozás tartalma: dramatizációs gyakorlatok és improvizációk szövegben és mozgásban. Az érdeklődők október 31-ig jelentkezhetnek az alábbi címen: OI Csemadok, P.O. Box 16,
Bacsákova 240/13, 929 01 Dunajská Streda, e-mail: huszar@csemadds.sk,
intezet@csemadok.sk, fax: 031/550 98 30. Információ: telefon: 031/552
24 78, bővebben a Szövetség honlapján (felhívás, jelentkezési lap): www.
csemadok.sk. Az Intézet a szállásolást és az étkezést biztosítja és fedezi.
A Közép- és Kelet Szlovákiából jelentkezőknek a szervezők útiköltség
hozzájárulást biztosítanak. A képzés részvételi díja 300.- korona.

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 pályázatok
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.

980 53 Rimazaluzsány 145.
Tel.: 047/54 95 358 Mob.: 0907/528 039

2201-35

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a társszervezők 2008.
november 14-15-16-án Sajógömörben a Reneszánsz Emlékév kapcsán
háromnapos tanári konferenciát szerveznek. A konferenciára minden érdeklődőt szeretettel várnak. Jelentkezni 2008. október 24-ig az SZMPSZ
honlapjáról (www.szmpsz.sk) letölthető jelentkezési lapon a központi
iroda címére lehet, telefonszámán és e-mail címén lehet. (SZMPSZ
P.O.BOX 49. 945 01 Komárno, e-mail: szmpsz@szmpsz.sk). Érdeklődni az
iroda telefonszámain 035 7713 572 vagy 035 7714 755 lehet.

SZK Kulturális Minisztériumának pályázatára
beadási határidő november 10-ig

Új műhely
Rimaszombat
Temető u. 4192
Mob.: 0905 681 163

M: 0908 605 511

Tanári konferencia I. Mátyás tiszteletére
– november 14-16 között

Országos bábos és színjátszó képzés
- november 7-8-án

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.

Eladásra
kínálok
tűzifát.

Felhívások

KORO Kft. Rimaszombat
munkaviszonyba felvesz
termékszállítókat
(expediens).
Tel.: 5633788, 5621672
1483-43

Fájó szívvel mondunk köszönetet minden kedves rokonnak,
ismerősnek és mindazoknak, akik
2008. október 6-án a rimaszombati temetőben elkísérték utolsó
útjára felejthetetlen halottunkat

özv. Burszki Józsefnét,
szül. Kovács Olgát.
Végső búcsút a szeretett édesanyától,
testvértől, nagymamától, rokontól
Nt. Kovácsné Tímár Ildikó református
lelkipásztor vett. Köszönjük lelki megnyugvást adó szavait.
Ugyancsak köszönet a sok szép virágért,
koszorúért és a vigasztaló szavakért.
A gyászoló család

Téli stadion nyitva tartása a 43. hétre
Hétfő és kedd: 11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30, 19.30 – 21.00
Szerda és péntek: 11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30, 18.30 – 20.00
Csütörtök: 11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30 Szombat: 10.00 – 11.30, 12.00 –
13.30, 14.00 – 15.30, 16.00 – 17.30, 18.00 – 19.30 Vasárnap: 10.00 – 11.30,
12.00 – 13.30, 14.00 – 15.30
Belépődíj 90 percre 6 éves korig ingyenes, 6-15 éves korig 30 Sk, felnőttek
részére 45 Sk, kísérő 20 Sk. A stadion bérleti díja egy órára 2500 Sk.

Szabad munkahelyek
* Obuv štýl – top shop (Rimaszombat) – elárusítónő - inaslevél
* Gömör-Kishonti Múzeum (Rimaszombat) – lektor, pénztáros - középiskola végzettség
* Gyerekotthon (Nyustya)- gyógypedagógus – felsőfokú végzettség
* Tauris Cassovia kft. (Rimaszombat) – húsárus – inaslevél
* Balázs Július (Rimaszombat) – zöldség- és gyümölcsárus
* KORO kft. (Rimaszombat) – munkás az élelmiszergyártásban –
inaslevél
* OVB – Hegedűsová (RimaszombatÖ – üzletkötő - középiskola végzettség
Bővebb információ a 047/54 16 103, 54 16 209-es telefonszámokon vagy
személyesen a Munkaügyi Hivatal épületében kapható (Rimaszombat,
Cserencsényi út 18., 209-es ajtó)

KÖZLEMÉNYEK
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 43. hétre
Október 25-én, szombaton
8.00 – 12.00 között Salvator gyógyszertár, Média gyógyszertár
Október 26-án, vasárnap
Kamilka gyógyszertár

Fogorvos
Október 25-26-án, szom.-vas.
MUDr. Sekelská Dáša.,
Dobšinský AI tel.: 56 31 566

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban október 14-én az alábbi személyek
adtak önkéntesem vért:
Miroslav Koreň, Ján Melich,
Anna Hukelová, Róbert Tanko,
Slávka Durecová, Peter Drak
Rimaszombatból, Csépe György
Balogfaláról, Elena Mészárosová,
Karol Mészáros, Ján Kosorín
Osgyánból, Pavel Dovala, Štefan
Vetrák Klenócról, Jaroslav
Slovenčák, Ľudmila Babmurová,
Peter Bambura Rimakokaváról.,
Koloman Kankuja Gesztetéből,
Marian Danko Tiszolcról, Jozef
Gazda, Štefan Tóth Oldalfaláról,
Karol Šťavnický, Ištván Bodor
Tornaljáról, Peter Ivaník, Dušan
Drdoľ Feledről, Peter Baran, Peter
Polakovič, Eva Polakovičová
Fazekaszaluzsányból, Andrej
Bodon Nemesradnótról, Edit
Csányi Gömörpanyitról, Jaroslav
Langhoffer Balogrussóról, Tóth
András, Tóth Zoltán Nagybalogról, Miroslava Koldrásová
Nyustyáról. Először adtak vért:
Martin Gibaľa, Ondrej Tomko
Rimaszombatból. A rendkívüli
véradáson, október 15-én az alábbi személyek adtak önkéntesen
vért: Iveta Lengová, Ing.Alexander Böd, Jozef Brezovický,Anna
Orlovská, Ing.Vladimír Orlovský,
Alena Boldišová Rimaszombatból, Peter Kantor, Ján Janoštiak
Osgyánból, Ján Kántor Feketerétről, Tomáš Malatinský Kecegéről.

MOZIMŰSOR
Október 23-24.
cs., p. 17.45-től,
Nim szigete
amerikai fantasztikus
kalandfilm
Október 23-26. cs-v..20.00-tól,
Ne szórakozz Zohannal
amerikai vígjáték
Október 23-24.
sz, v. 17.45 órától,
Utazás a Föld
középpontja felé
amerikai kalandfilm

Meghívók
Munkabörze Rimaszombatban
október 21-én
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.

Konferencia a hagyományos
kultúráról október 21-22-én
A Csemadok Művelődési Intézete 2008. október
21-22-én (kedd, szerda), Dunaszerdahelyen, a Csemadok Művelődési Intézete székházában konferenciát rendez A hagyományos kultúra megőrzésének
intézményei kisebbségi létben címmel, amelyen
előadást tart Pozsony Ferenc, Barbora Morongová,
Vladimír Kyseľ, Kálóczy Katalin, Borbáth Erika,
Dáné Tibor Kálmán, Kepe Lilla, Hajnal Jenő, Dupka
György és Huszár László tart előadást.

Dobšinský mesés Gömörje
október 22-24. között
Tizenötödik alkalommal rendezik meg a Dobšinský
mesés Gömörje c. rendezvényt október 22-24.
között a rimaszombati Városi Művelődési Központban. Október 22-én 9.30 és 11.00 órai kezdettel a
pozsonyi Stražanov Bábszínház Mézeskalács-házikó c. bábjátékát nézhetik meg, 10.10 órakor kerül
sor a regionális irodalmi verseny kiértékelésére.
Október 23-án 9.30-kor Ľubomír Šárik tart előadást
a gömöri közművelődési– és olvasókörökről, őt követi Gabriela Garlátyová előadása a mese képzőművészetben betöltött szerepéről, s egy újabb előadás
a gömör-kishonti protestáns iskolák kialakulásáról
és működéséről a 17.-19. században. Október 24-én,
pénteken 9.00-kor a hangos képről tart alkotóműhelyt B. Felix és Marian Lacko, ezt Dobšinskýmesék felolvasása követi neves rimaszombati
személyiségek tolmácsolásában. A bábkészítés
fortélyairól tartanak előadást és gyakorlati foglalkozást óvónőknek és alsótagozatos tanítóknak 10.00
órától, s a rendezvényt 17.00 órakor a Letavy 2008
táborban készült alkotások tárlatmegnyitója zárja a
Ganevia Galériában.

56-os emlékfutás és megemlékezés
október 23-án
Immáron tizenhetedik alkalommal rendezik meg
Salgótarjánban az 1956-os emlékfutást a helyi
sportszerető polgárok és sportszervezetek, az
1956-os emlékfutás szervezőbizottsága. A helyszín
Salgótarján, December 8.-a tér. A Felvidékről a
losonci szlovák alapiskola tanulói már tizedszer
indulnak a megmérettetésen. Idén a Bástya Egyesület szervezésében a rimaszombati Tompa Mihály
Református Gimnázium nyolc fős fiú csapata
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is benevezett erre a maga nemében a régióban
egyedülálló versenyre. Az emlékfutásról visszaérkezvén a fiatalok és az érdeklődők a rimaszombati
temetőben Fábry Zoltán sírjánál gyertyagyújtással
emlékeznek ifj. Fábry Zoltán huszárőrnagy mártírhalálára és a kommunizmus áldozataira.

Fény által – fotókiállítás
október 29-én
Kovács Attila (Gömöri Fotóklub) „Fény által”
c. fotókiállítása. október 29-én (szerdán) nyílik
12.30-kor a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumban (Daxner utca 42.) A kiállítást
a megnyitó napján 17.00 óráig lehet megtekinteni, majd ezt követően november 28-áig. További
információ: Kovács Attila, sillein1@yahoo.com. A
kiállítás a Győry Dezső Kulturális Napok keretében
valósul meg.

Rendhagyó irodalom- és népzenei
órák – október 29-én
A Győry Dezső Kulturális Napok keretében október
29-én Kardos Katalin tart rendhagyó irodalomórát
a Tompa Mihály Református Gimnáziumban 13.30
órai kezdettel Erdély költészete címmel. Este 18.00
órai kezdettel a rimaszombati nagyközönség is
meghallgathatja az előadást a Magyar Közösségi Házban.Régi ládák titkai címmel rendhagyó
népzenei órát tart Écsi Gyöngyi és Kováts Marcell a
VMK-ban október 29-én délelőtt a református gimnázium, az alapiskola és a kereskedelmi akadémia
diákjainak.

Felhívások
Gondozói tanfolyam indul
október 25-én
A Szlovák Vöröskereszt gondozói tanfolyamot hirdet. Ha éppen ilyen jellegű külföldi munkára akar
jelentkezni, akkor a nyelvvizsgát igazoló okmány
mell fel kell majd mutatnia a gondozói kurzust
igazoló elismerő oklevelet is. Ebben nyújt segítséget a Vöröskereszt Rimaszombati Helyi Szervezete,
s 2008. október 25-ei kezdettel tanfolyamot indít.
Jelentkezési lapokat az alábbi címre küldheti:
Sekretariát ÚzS SČK Rimavská Sobota,
ul. Hurbanova 15. Bővebb felvilágosítás a következő telefonszámokon: 047/5631734, 0903 558 926

Kézművesség oktatása a VMK-ban
október 25-26-án
A Motolla Kézműves Kör és a Rimaszombati Városi
Művelődési Központ rendezésében még lehet jelentkezni a „Kézműves mesterségek a pedagógusok
munkájában” c. tanfolyamra, melynek időpontja
október 25-26, helyszíne pedig a Városi Művelődési
Központ. A választható szakágak— Szálasanyag:
szalma és gyékény Molnár Mónika és Benko Pál
vezetésével, Nép textil: szövés, fonás, batik György
Henriettával, Bábok és hangkeltő játékok készítése
Bozó Andreával és Benko Pállal. Az érdeklődők
részvételi szándékukat az alábbi telefonszámokon
jelezzék: 047 56 21 857 vagy 0904 43 75 47.
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Szolgáltatások
• Teljes pénzügyi szolgáltatás.
Kedvező kölcsön. Tel.: 0915
950 427.
1324-3
• Mielőtt bíróságra menne, vegye igénybe mediátor segítségét! Francisci u. 1., 0907 831 424.
1495-5
• Készpénzre van szüksége?
Hívjon: 0905 329 178-ProfiCredit.
1503-44

Állatok

		

• Választott malacok eladók. Tel:
0905 544 891
1673-42
• Eladó négyéves west szuka és hároméves mops
szuka tenyésztésre vagy
házikedvencnek is. Ár megegyezés szerint. Tel: 0907 317
680.
1492-42

Ingatlanok
• www.makroreality.sk
1305-19
• Eladó kétszobás lakás Rimaszombatban a Nyugat lakótelepen. Tel.: 047/56 27 184
1333-39
• Veszek 2-3 szobás lakást
Rimaszombatban. Tel: 0903
514 656
1406-44
• Kiadó üzlethelyiség kirakattal
Rimaszécsen a Fő utcán. Tel:
0905 830 342.
1476-42
• Üzlet- vagy irodahelyiségnek
alkalmas helyiségek kiadók
Rimaszombat központjában (45
m2 vagy 90 m2).. Tel: 0908 508
195, 047/56 34 901.
1488-43
• Magántulajdonban lévő
háromszobás, balkonos lakás
a 3. emeleten kiadó a Kishonti
utcában, fűtött lakóházban. Ár:
990 000,- Sk + szerződés. Infó:
0915 500 456.
1502-44

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. 20.

• Eladó FIAT Stilo combi,
2004-es, kitűnő állapotban. Tel:
0918 950 639.
1477-42
• Eladó FIAT Marea, 97-es, 1.6
16V, STK, EK, centrál, klíma, el.
ablakok, el. tükrök, jó állapotban, ára 77 000,- Sk. Tel: 0918
607 001.
1487-42

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

Egyéb
• 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
• Felvásárlok diót. Tel: 0908 930
234, 0907 344 996.
1494-43
• Tető alatt lévő, majdnem kész
családi ház eladó Szabadkán.
Tel: 0905 446 136.
1437-43
• Könyvelés vezetése. Tel: 0911
846 062
649-42

Munkaajánlat

EUROMOTEL

A rimaszombati Halász (Rybárska
50/1743) utcai óvoda igazgatónője
2009 január elsejei belépéssel felvesz
étkezdevezetőt.
Kvalifikációs előfeltétel és egyéb
követelmények:
•teljesfokú szakirányú középiskolai
végzettség (a következő érettségivel
végződő szakiskolák végzettjeit
várjuk: Hotelakadémia, Étkeztetési
Középiskola, Élelmiszeripari Szakközépiskola, Egészségügyi Középiskola
– diétás nővér szakirány, Kereskedelmi Akadémia, bármilyen főiskola
vagy gimnázium – amennyiben az
érettségi mellett az illető rendelkezik
szakács végzettségű inaslevéllel)
•feddhetetlenség
•egészségi alkalmasság
•személyes feltételek a vezetői poszt
ellátására
•a PC, Word, Excel ismerete
A pályázatnak tartalmaznia kell:
•a szakképzettséget igazoló okiratok
hitelesített másolatát
•szakmai önéletrajzot
•3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt
•a jelentkező írásbeli beleegyezését
a személyi adatok felhasználására
a pályázat elbírálása érdekében
A pályázati anyagot a kért okmányokkal együtt lezárt borítékban
2008 október 31-ig az alábbi címre
küldjék: Materská škola – Óvoda,
Rybárska 50/1743, 979 01 Rimavská
Sobota.
Az igazgató a meghallgatás időpontjáról és helyszínéről legkevesebb 7
nappal előtte értesíti a jelentkezőt.

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)
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

Köszönetet mondunk minden
kedves rokonnak, ismerősnek
és mindazoknak, akik 2008
október 4.-én elkísérték utolsó
útjára a rimajánosi temetőbe

Zámpory Lujzát,
aki hosszú szenvedés után
eltávozott az élők soraiból.
Köszönjük a virágokat.

A gyászoló család

(VH- 44)

„Fiatal voltam, élni akartam
Nem engedték, hogy tovább éljek”
Egy éve, hogy
elmentél tőlünk,
de már hozzánk
nem tértél
vissza. Azóta
szomorú és
üres a házunk,
most sem
hisszük el, hogy hiába várunk.

Együd Tamás
1970 – 2007
Szemünkben könnyel, szívünkben
fájdalommal emlékezünk halálának 1.
évfordulóján október 25-én.
Akik ismerték, emlékezzenek rá
szeretettel.
Özv. anyja, testvére, Andrea
és a két kicsi, Krisztián és Klaudia.

Szemünkben könnyekkel emlékezünk 2004. október
25-dikére, halálának negyedik, de oly szomorú évfordulójára.

id. Póloš Árpádra
Rimapálfalán

Az idő múlik, a fájdalom csak nő, nem hoz enyhülést a múló idő.
Sírodra visszük a virágot, de veled együtt temettük el az életet és a boldogságot.
Lelked ott lent békére talált, érezzük, hogy te még onnan is vigyázol reánk!
Szomorú percek múlnak fölöttünk, fáj a szív, mert te, aki annyi szeretetet adtál,
te, aki sose kértél csak adtál, életed munka volt és szeretet, amit elfelejteni nem lehet.
Fáj az elmúlt élet, fáj nagyon a szív, de mi virággal borítjuk a földnek sebhelyét.
Köszönjük mindazoknak, akik velünk együtt emlékeznek rá.
Szerető leánya Katóka,
2 nevelt lánya, Erzsike és Zsuzsika,
az özvegye és az egész rokonság.

Hirdessen magyarul is!
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Sporthírmorzsák

Munkaajánlat
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_46)

Ifjú hokisok jelentkezését várják
A rimaszombati hokiklub 4-8 éves érdeklődőket keres. Edzések
hétfőn, kedden és csütörtökön 16.15 és 17.15 között a rimaszombati
Téli stadionban. Közelebbi információk: közvetlenül a Téli stadionban vagy a 0905 597 675-ös telefonszámon (Drugda).

Asztaliteniszezőink fontos győzelme
Mladosť Relax Rimaszombat A – Doprastav Zvolen A 11: 3
Pontszerzők: Voliar Ľuboš 3,5, Polgári Gábor 3,5, Huszti Róbert
2,5, Zagyi Jenő 1,5. A rimaszombati asztaliteniszezők ismét a családi elfoglaltságai miatt távollévő Peter Horváth nélkül léptek pályára,
s bár mindkét párosunk szokatlan összetételben szerepelt (Voliar
Polgárival, míg Huszti Zagyival alkotott párost), simán győztek az
első liga újoncai, a zólyomiak két párosa ellen. A vendégek közül
Majerčík, Tagaj és Plecho győzött, a többi mérkőzésen a hazaiak
magabiztosan játszottak és nem sok esélyt adtak az újoncoknak.
A vécsei kisiklás után Ľubomír Pinzík védencei kellemes meglepetést okoztak. A bajnokság eddigi legeredményesebb rimaszombati
játékosa Ľuboš Voliar, aki nyolc meccséből hatot megnyert.

Nemzetközi úszóverseny Puhóban

Zagyi Jenő

28 szlovákiai úszóklub vett részt Puhóban (Púchov), a város
nagydíjáért megrendezett úszóversenyen, amelyről a neves szlovák
olimpikon, Ľuboš Križko sem hiányozhatott. Rimaszombatot hét
versenyző képviselte, akik közül a legjobb eredményt Babús Benjámin érte el, aki 200 m vegyesúszásban első helyen végzett, 200 m
háton, 200 m gyorsúszásban és 100 m háton ezüstérmet szerzett.
Hanka Poljaková öt számban indult, s legjobban az 50 m mell
sikerült a számára, ahol ezüstérmet szerzett, míg 100 m mellen
bronzérmes lett. Juraj Husárt 100 m mellen rossz rajt miatt diszkvalifikálták, 50 m mellen viszont 44.39-es idővel első lett.
J.Valach

Újabb rally siker – ezúttal Kassán

Pályázati felhívás a rimaszombati Tompa
Mihály Alapiskola igazgatói posztjára
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- 44)

A rimaszombati Molnár-Hrinko rally versenyző párosról két héttel
ezelőtti számunkban írtunk, amikor is a Tátra-rallyn értek el szép
eredményeket. Most ismét meg kell, hogy említsük a két kiváló
sportembert, hiszen a kassai rallyn sem hoztak ránk szégyent! Az
A csoport versenyét megnyerték, így első helyükkel Rimaszombatnak újabb hírnevet szereztek ezen az igen rangos futamon. Az
összetettben a 4. helyet érték el, abszolút kategóriában pedig, mely
az országos bajnokságba is beszámít, a 8. helyet, ami ismét nagy
„fegyverténynek” számít. Gratulálunk ezekhez a remek eredményekhez!
-sa-

A Bástyások nem találnak legyőzőkre!
A Bástya Íjász Klub íjászai hétről-hétre más-más helyszínen mérik
össze erőiket nemzetközi és hazai íjászversenyeken. Az utóbbi hetekben, ahogyan azt híradásainkból kedves Olvasóink is tapasztalhatják, nagy örömünkre nem találnak legyőzőkre, s úgy Magyarországon, mint itthon bizonyítják íjásztudásukat. Legutóbb október
11-én Nagybarcára utaztak, ahol a Kazincbarcikai Nimród Íjász
Egyesület immár a IX. 3 D vadászíjász versenyét szervezte meg.
A Didergő-tanyán 20 célra két-két lövést lehetett leadni, a Magyar
Íjász Szövetség által kiadott I. illetve II. szintű versenyengedéllyel.
Ternóczki Krisztián olimpiai gyerek kategóriában, Nagy Lenke
tradicionális ifi kategóriában, Marek Adrienn csigás CU kategóriában szerezte meg az aranyérmet, míg ifj. Lévay Tibor a csigás HU
kategóriában kis híján csúszott le a dobogó éléről, s lett ezüstérmes.
A csapat idei utolsó versenyére Taktaharkányon kerül sor. Drukkolunk itt is a batyi Bástyásoknak!
he
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Háromgólos siker idegenben, első hely a táblázaton

Kassa B–Rimaszombat 0:3

A

mi nem sikerült Vágsellyén, sikerült
Kassán – a rimaszombatiak mindhárom
pontot elhozták ellenfelük otthonából, s a táblázat élére ugrottak.
„Azzal a céllal utaztunk Kassára, hogy pontokat
szerezzünk, és tudtuk, ha nyerünk, átvesszük
a vezetést a táblázaton. Csakhogy a hazaiak
mindjárt az első percekben megleptek minket
egy nagy helyzettel – de szerencsére hibáztak.
Ezután kiegyenlítődött a játék, és egy begyakorolt pontrúgás után – Piszár szögletét Rubint
csúsztatta tovább, Gibala pedig a hálóba lőtt
– megszereztük a vezetést. Az első félidőben a
szél is minket segített, de ezt nem nagyon tudtuk kihasználni, és kicsit aggódtunk, hogy mi
lesz a második félidőben, amikor nekünk kell a

széllel szemben játszani. Szerencsére a második félidőben sokkal aktívabbak lettünk, jobban
játszottunk, és egy újabb Piszár-szöglet után
Líška egy parádés fejessel már 2:0-ra növelte
az előnyünket. A harmadik gól pedig egyszerűen csodálatos volt, Rubint vitte fel a labdát,
gyönyörűen ugratta ki Líškát, aki egy védőt és
a kapust is elfektetve a hálóba lőtt” – foglalta
össze a találkozót Karol Kisel, a rimaszombatiak boldog trénere.
Kassa B–Rimaszombat 0:3 (0:1)
Góllövők: Gibala (17.), Líška (55., 66.).
Játékvezető: Šimon, 50 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Mujkoš, Rubint, Geri,
Mráz–Piszár, Ádám, Filo (85. Vargic), Lazúr–
Líška, Gibala (90. Morháč).

1. Rim. Sobota

12 7

3

2

14:8

24

2. Inter BA

12 6

5

1

20:8

23

3. Šaľa

12 6

3

3

16:11

21

4. Trenčín

12 6

2

4

30:17

20

5. Michalovce

12 6

2

4

23:14

20

6. Podbrezová

12 5

4

3

16:9

19

7. Lučenec

12 4

5

3

18:17

17

8. Prievidza

12 4

2

5

10:12

15

9. Humenné

12 4

2

6

13:22

14

10. Ružomberok B

12 4

1

7

22:25

13

11. Košice B

12 2

3

7

14:22

9

12. Dun. Streda B

12 0

3

9

11:42

3

Legközelebb október 25-én, szombaton a
nagymihályiakkal játszunk hazai pályán.
B. T.

Harmadik hely a Gömöri Kupán

O

któber 12-én került sor Rimaszombatban
a szabadfogású birkózók Gömöri Kupájának 26. évfolyamára, amelyet az idősebb diákok
és U 23-as kategóriában szereplők számára
rendeztek. A versenyre 101 birkózó nevezett be,
s a hazai versenyzők mellett magyar birkózók
is részt vettek. A csapatverseny kiegyenlített
küzdelmet hozott, az első három klub között
mindössze két pont volt a különbség. A végső
győzelmet a kassai Lokomotíva csapata szerezte
meg, akik két ponttal előzték meg a pozsonyi
Dunajplavbát és a hazai Lokomotívát, akik
a kevesebb megszerzett első hely miatt szorultak a dobogó legalsó fokára. Versenyzőink
között Rastislav Tóth és Radnóti Mihály szerzett
első helyet.
A verseny támogatói: Rimaszombat Város, JE-

BO Chlebo Rimaszécs, Lunaco Losonc,
Krak, Média - Michal Kalina, AMI-2000, AB
DUO – Alena Medveďová, KORO, Spohypo és
Balogh János.
A Lokomotíva Rimaszombat versenyzőinek eredményei: 1.hely: Radnóti Mihály

Csak az ötödik helyen
A Lokomotíva Rimaszombat idehaza fogadta
a szabadfogású birkózók serdülő ligája II. fordulójának a mezőnyét. A csapat az első forduló
után még a negyedik helyen állt, s szerettek
volna egy helyet előrelépni, hogy megismételjék
a tavaly kiharcolt harmadik helyet. A kísérlet
nem sikerült, s a csapat visszaesett az ötödik
helyre. A következő fordulóra az éllovas kassai
Lokomotíva otthonában kerül sor.

Versenyzőink eredményei:
50 kg: 5. Michal Balik,
63 kg: 5. Jaroslav Miniar,
76 kg: 4. Rastislav Tóth, 6. Michal Záhradník,
85 kg: 4. Pavol Holub, 5. Rudolf Utrata,
96 kg: 5. Richard Totkovič, 6. Andrej Očenáš,
120kg: 4. Lukáš Loskot.
J. Radnóti/ford. jdj

(66 kg–U 23), Rastislav Tóth (85 kg – idősebb
diákok), 2. hely: Andrej Očenáš (120 kg – U 23),
Michal Záhradník (73 kg – idősebb diákok), 3.
hely: Richard Totkovič (84 kg – U 23), Lukáš
Loskot (120 kg – U 23), Jakub Kováč (73 kg –
U 23), 4. hely: Jaroslav Miniar (60 kg – U 23),
Ondrej Tomko (84 kg – U 23), 5.hely: Michal
Balik (55 kg – U 23), Martin Csatvári (60 kg –
U 23), Michal Sojka (66 kg – U 23), Pavol Holub
(84 kg – U 23), Jakub Polák (85 kg – idősebb
diákok), 6.hely: Bacskai István (60 kg–U 23),
Radnóti Marian (74 kg – U 23).
Csapatverseny 1. Lokomotíva Kassa (57 pont),
2. Dunajplavba Pozsony (54), 3. Lokomotíva
Rimaszombat (54).
J. Radnóti/ford. jdj, foto: archív

Reisz
András
jelenti
A jövő hét közepéig ismét egyre melegebb
lesz és általában csendes, nyugodt, kellemes őszi várható hideg, ködös hajnalokkal.
A hét közepétől várható ismét változékonyabb idő, több helyen előfordulhat eső is,
de jelentős csapadék és lehűlés akkor sem
valószínű.

Gömöri Hírlap
Kiadja a Rimaszombati Városi Hivatal. Főszerkesztő: Juhász Dósa János (tel.: 047/56 04 676, e-mail: jan.juhasz@rimavskasobota.sk) Szerkesztő: Homoly Erzsébet (tel. 047/58 11 310, e-mail:
gomorihirlap@rimavskasobota.sk). A szerkesztőség címe: 97901 Rimaszombat (Rim. Sobota), Svätopluk u. 5, P.O.Box 79. Hirdetési iroda: Dana Vojteková (tel. 56 04 673, fax: 56 33 742, e-mail:gemerskezvesti@rimavskasobota.sk), Hirdetési menedzser: Ing. Silling Géza (Mob.: 0907 255 600, 0910 913 191) Nyomda: Reality-Print, Rimaszombat, Fábry u. 10. Engedélyszám: 2/2000.
Terjeszti: A Mediapress és magánterjesztők. Kapható: a régió standjain, egyes boltjaiban, a postahivatalokban és a rimaszombati Tompa Mihály könyvesboltban.

