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Szécsényben a forradalom
előestéjén a nyolc évvel ezelőtt
felállított II. Rákóczi Ferenc
vezérlő fejedelem egész alakos
szobránál, az erre megemlékezni kívánókat Balla Tibor,
a Rákóczi Városa Alapítvány
egyik alapítója köszöntötte,
s kitért az 56-os forradalomra
is. Ezt követően szívszorító
volt, ahogyan külön ünnepeltek a Szécsényi Nemzetőrségnek emléket állítók Rákóczi
szobrával szemben, és a
kormánypártiak Rákóczi másik
mellszobra mögött.
Salgótarjánban tizenhe-

tedik alkalommal rendezték
meg az 1956-os emlékfutást a
December 8-a téren és környékén, ahol 56-ban a salgótarjáni
sortűz 120 ártatlan áldozatot
követelt. A futásba bekapcsolódott a rimaszombati Tompa
Mihály Református Gimnázium
nyolc fős fiú csapata is, s szép
eredményeket értek el. (erről
a 11. oldalon számolunk be –
szerk megj.)
Rimaszombatban az emlék-

Velünk mindig csak nyerhet!
A

hogy már beszámoltunk róla, Kovács László, a
rimaszombati Városi Hivatal elöljárója kisorsolta
nyári jubileumi játékunk szerencsés nyerteseit, akik
szerkesztőségünkben át is vették a megérdemelt jutalmaikat. Akadt közöttük olyan is, aki első alkalommal nyert, mint a gortvai Csonka Katalin, aki hosszú
évek óta rendszeres olvasója a lapunknak, de olyan
is, aki az elmúlt egy év alatt már harmadik játékunkban volt sikeres. A rimaszombati Juhász Anna pedig
állítja, hogy annak előtte soha nem nyert semmit.
A verseny fődíját a szintén rimaszombati ifj. Farsang
István nyerte el, aki mivel a komáromi Selye Gimná-

zium tanulója, csak édesapját tudta elküldeni a díjátvételre. A papa elárulta, hogy ő már hétfőn olvasta a
hírt, de nem szólt a fiának, aki rendszeresen elolvassa
lapunk internetes változatát. Papa, tudod már a nagy
hírt? – telefonált csütörtökön izgatottan az apjának,
aki „hagyta”, hogy a fia meglepetést okozzon neki.
Kérdésünkre, hogy mire költi a fia a nyereményt, a
papa csak annyit árult el sejtelmesen, hogy elfér az a
fia bankszámláján, aki még csak másodikos, de már
több országos verseny győztese, és a napokban is
Miskolcra készül előadást tartani egy konferencián.

futásról visszaérkezők és az
érdeklődők a rimaszombati temetőben Fábry Zoltán sírjánál
gyertyagyújtással emlékeztek
többek között ifj. Fábry Zoltán
huszárőrnagy mártírhalálára. A
kommunizmus áldozatainak a
fenti megemlékezéseken résztvevő civilek, a Bástya Egyesület
kezdeményezésével a jövőben
emléket állítanak.
Homoly E.

Az Ön gyógyszertára
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Rimaszombat, Vasút u. 23
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Hajléktalanok és környezetvédelem
Október 28-án, kedden 9.00 órai kezdettel ismét összeül a rimaszombati Városi Képviselő-testület. A vagyonjogi kérdések mellett tárgyalnak az általános rendelkezések piacot és szolgáltatásokat érintő rendelkezéseiről, a gyereksegélyt étrintő rendelkezés egyes kitételeiről, jelentés hangzik el a városban élő hajléktalanok
helyzetéről, a környezetevédelmi szakosztály munkájáról, a kis- és középvállalkozásokról, s a Gömöri Hírlap
és Gemerské zvesti szerkesztőségében elvégzett gazdasági vizsgálatról és döntenek a képviselők arról is, hogy
szükségük lesz-e laptopokra vagy sem.
jdj
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Ismét Simon mellett döntöttek

Ú

jra elutasította Csáky Pál panaszát a rimaszombati járási etikai bizottság, mely szerint Simon egyes nyilatkozataival megsértette a
párt érdekeit, s annak rossz hírét keltette. Csáky
aggályosnak vélte azt is, hogy Simon visszaélt a
párt belső dokumentumaival is, amelyeket egy
bírósági beadványában felhasznált. A bizottság
májusban már hozott egyszer döntést, de azt
az országos alapszabály-felügyelő bizottság
ún. eljárási hiba miatt nem fogadta el, mivel a
bizottság nem várta meg Csáky beadványhoz
csatolt mellékleteit. Simon Zsolt lapunknak
elmondta, hogy megnyugvással vette tudo-

Vendégjegyzet

másul a döntést, amely ugyan végleges, de
az országos etikai bizottságnál azt még meg
lehet támadni. Simon szerint Csákynak már
a beadványa is egyértelművé tette, hogy nem
integrálni akarja a pártot, hanem megosztani.
„Minden tagnak és választónak szembe kell
nézni azzal, hogy folytonos hazudozással
nem lehet egy pártot sikeresen irányítani.
Csáky valamint az általa vezetett, és sikeresen
tönkretett MKP teljesen szavahihetetlenné
vált.” – zárta szavait Simon Zsolt.
jdj

Abszolút világidő

A

helyi időket a Nap járásához kötve a
XIX. sz. végén bevezették a zónaidőket.
A nyári időszámítás október utolsó vasárnapján zárult. A számítógépek, mobiltelefonok,
digitális órák nagy többsége automatikusan
átállt. Az internet kora viszont új időszámítást
kényszerít a világra. Svájci informatikusok
bevezették az abszolút világidőt. A napot

24 óra helyett 1000 részre osztották. Az új
időegységnek „beat” a neve, s @ karakterrel
jelölik. Az e szerint járó óra a világon mindenütt ugyanúgy „ketyeg”. A nagy nemzetközi
cégek telephelyei ill. menedzserei szétszóródva
a nagyvilágban telekonferencia segítségével
egy „virtuális tanácsteremben” tárgyalnak.
he

Megkérdeztük a szakembert

Védőoltással az influenza ellen

A

tél beálltával kezdetét veszi a minden
évben ismétlődő influenza vagyis náthaláz
betegség.
Ez a gyorsan terjedő, vírusos eredetű légúti
megbetegedés előfordulhat szórványosan,
tömegesen, járványszerűen is. A járvány általában a téli hónapokra jellemző, ilyenkor ugyanis
megfelelőek a tényezők a kialakulására, azaz
nedves és piszkos a levegő, vitaminhiány van,
a szervezet legyengül a túlzott élelemfogyasztástól, a kevés mozgástól. Az első tünetek a
fertőzés után kb. 48-60 órával később jelentkeznek: hidegrázás, bágyadtság, 38-40 fokos láz,
fejfájás, izom-, hát- és végtagfájdalom, ingerlő
száraz köhögés, étvágytalanság, szemviszketés formájában, természetesen nem minden
tünet van jelen egyszerre. A védőoltás erősíti
a szervezetet, az immunrendszert, így más
betegséggel szemben is hatásos. Azoknak, akik
külföldre utaznak, elmaradhatatlan a védőoltás,
mivel különböző vírusos betegségek ellen véd,
így az illető csak enyhe lefolyású beteg lesz.
Varga Szilvia, körzeti orvos: „Az én betegeim
negyede az, aki él ezzel a lehetőséggel, pedig
most már mindenki kérheti. Ezek előtt, míg

A hóhér nem ér rá
A történelemtudattal megáldott magyar
elbizonytalanodik kies vidékünkön. Úgy
érzi, megalázzák, gyalázzák, átverik nemzeti ünnepein, gyásznapjain a politikai élet
illusztrisai. Megdöbbentő és elszomorító
felületességgel, egyszersmind felelőtlenül
emlékeznek meg a nemes érzelmeket
kiváltó évfordulókról, melyek újabban
mindegy, hogy milyen napra esnek, úgyis
vasárnap tartják meg azokat (van, ahol
hetes késéssel). Mert akkor ér rá(!) a
koszorúzó, díszbeszélő korifeus, egyszerre
több helyszínen ugye mégsem szerepelhet.
A szervezők számára nem a kegyelet a
lényeges, hanem a politikusokban tomboló
szereplési vágy, a gyakran népámító-butító kampányrendezvénnyé silányított
önmutogatás. Politikai exhibicionizmus.
Operettmagyarság. Lényeg, minél nagyobb
legyen a közönség! Történelmi hűségnél
maradva: vajon mi történt volna, ha a
hóhér a kivégzés napján épp egy másik
városban fusizik, vagy távoli, idegen várúr
kegyeit lesi, annak kampányol és nem ér
rá?! A kivégzendő áldozatok persze mindig
kéznél vannak (akárcsak ma). De mit
várhat a mezei halandó olyan politikusoktól, akik nem teljesítik vállalt feladataikat,
akik nem tartják be adott szavukat? Épp a
történelmi emlékezettel szemben legyenek
hitelesek? A hiteltelenséget, a kegyeletsértést csak fokozza, hogy némely koszorúzónak, szónoknak semmilyen morális
alapja, felhatalmazása nincs ezekre a jeles
eseményekre. Ahogyan a költő írja: „hőst
koszorúz hatalom-kegyelt // ki letette a
sosemvolt fegyvert // mártírként pózol
enyeleg // népének, mely mindent lenyel”.

a biztosító nem fizette, csak 60 éves kor után
lehetett igényelni ingyenesen. Minden évben
szeptember végétől november végéig adjuk
a védőoltást, aminek a hatóanyaga egy évig
védettséget biztosít. Vannak olyanok, akik
félnek tőle, szerintem ok nélkül, s vannak, akik
rendszeresen minden évben jönnek.”
Koós Mária, gyermekorvos: „Nagyon fontos,
hogy úgy mint a felnőttek, a gyerekek is be
legyenek oltva. Az oltás arról szól, hogy az aktivált influenza vírus kezd ellenanyagot gyártani,
s ha találkozik az igazi vírussal, könnyebben
átvészeli a betegséget, vagy pedig egyáltalán
nem betegszik meg. Az influenzás betegeknek
otthon kell maradni, és szigorúan feküdni kell,
gyakran kell szellőztetni a lakást, sok folyadékra van szükségük és sok gyümölcsöt, zöldséget
kell fogyasztani.”
Ha az influenzához nem csatlakozik bakteriális
fertőzés, gennyes góccal egybekötve, akkor az
antibiotikumoknak nincs kedvező hatásuk, és
ezért nem is ajánlott a használatuk. Az antibiotikumok értelmetlen szedése veszélyes, mert az
a gyógyszerrel szemben ellenálló baktériumok
kialakulásához vezet.

Köztisztviselő elleni támadással vádoltak
meg egy 20 éves férfit, aki a Rimaszombati járásban található Szeleste községben ittasan megtámadta és bántalmazta
a község polgármesterét, aki felszólította
azt, hogy szedje össze annak az üvegnek
a darabjait, amelyet az üzlet előtt összetört. Az elkövető először arcon rúgta, majd
többször ököllel is megütötte, miközben az
alábbi mondat is elhangzott: Csak nem Te
fogsz nekem parancsolni!. A polgármester
gyógyulásának időtartama egyelőre ismeretlen. A vádlott szabadlábon védekezhet,
s tettéért egytől öt évig terjedő börtönbüntetést is kaphat.

Csölle Edit, illusztrációs felvétel

jdj

Pataki István,
Reggeli Újság, Nagyvárad

Megtámadta a polgármestert
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Fico Rimaszombatba is készül
R

obert Fico miniszterelnök a múlt hét
elején Nyustyára és Tiszolcra látogatott.
Tiszolcon multifunkciós játszóteret adott át,
míg Nyustyán fahulladékot felhasználó kazánházat. Az idei télen már a nyustyai lakások közel 2/3-át ezzel fogják fűteni, így a számítások
szerint egy háztartás évente kb. 3 000 koronát
(99,58 €) tud megtakarítani. A kazánházat
a pozsonyi Intech Slovakia cég építette, s annak
igazgatója, Zbigniew Kocur szerint 35 millió koronába (1,16 millió €) került. Kiépítették a teljes
logisztikai rendszert, így itt termelik ki a fát,
itt aprítják fel, s ezzel a költségeket 60%-kal
képesek csökkenteni.
Nyustyán Robert Fico találkozott Pavel
Piliarik rimaszombati alpolgármesterrel is,
aki rimaszombati látogatásra hívta meg. Fico
a szíves invitálást elfogadta, s bár nem ígérte,
hogy kihelyezett kormányülést tartanak majd
városunkban, de szeretne a város vezetőivel
minden aktuális kérdést megvitatni. Pavel

Robert Ficot városunkba is meginvitálták. Talál majd ránk időt?
Piliarik szerint elkelne a kormány segítsége,
s megnyugvással vennék, ha a tiszolci kormányülésen elfogadott határozatát az egykori
kaszárnya rekonstrukciójának támogatásáról
Fico kabinetje záros határidőn belül teljesítené.

Már keressük a megfelelő időpontot és alkalmat
a látogatás realizációjára – árulta el lapunknak
az alpolgármester.
kan/jdj,
fotó: amb

Legközelebb november 6-án Szabadkán találkoznak

Februárban megnyílik a gyógyszertár

A

Nyugat-lakótelepi városrészi bizottság
októberi ülése terepszemlével kezdődött.
Ing. Michal Kalina tájékoztatta a képviselőket,
hogy lázasan folynak a gyógyszertár előkészületi munkái, s az előreláthatólag 2009 februárjában nyílik meg. A gyógyszertár mellett egy
festéküzlet is lesz majd az épületben. Mivel az
épülethez vezető utat kiszélesítik, a zöldövezet
megőrzése végett kérik a várostól az érintett telekrész megvételét. A bizottság tagjai megállapították, hogy a Városi Közterület-fenntartó Vállalat (VKFV) ígérete ellenére a Sport utcában nem
folytatta a szemeteskukák számára létesítendő
telephely kiépítését, így azok továbbra is füves
területen vannak elhelyezve. Megtekintették az
újonnan, a Svoboda u.–Novomeský u.–Ušiak
gen.–Bodon u. sarkán kiépített játszóteret is,
s meghallgatták az egyik lakó, Papp Izabella

panaszát, aki az ott randarílozó kamaszokra tett
panaszt, akik rendszeresen drogoznak a téren,
homokkal dobálják az első emeleten lakók ablakait, s letapossák a zöldet is. A bizottság tagjai
szerint elkelne a napi felügyelet illetve a városi
rendőrség gyakoribb járőrözése. A Halász utcában szükségesnek tartják a játszótér melletti
gaz eltüntetését és azon gyümölcsfák kivágását,
amelyek termésükkel szennyezik a járdákat. Panasszal éltek a Közép-szlovákiai Vízművek irányába is, amelynek a munkatársai az elvégzett
javítások helyszínén nem rendezték a terepet.
De a Tompa Alapiskola Novomeský u. épületénél a vízművek nem takarták be a szennyvízaknát, s ez főleg a gyerekek számára jelenthet
életveszélyt. A Cseh utca egyes részein elszaporodtak a patkányok, ezért kérik a várostól
a mielőbbi deratizációt. A találkozó a Clementis

Alapiskola tantestületi szobájában folytatódott,
ahol kiderült, hogy a kihelyezett panaszládába
nem érkezett észrevétel. A találkozó vendége,
Július Dieneš, a VKFV munkatársa beszámolt
arról, hogy folyik az aszfaltozás a L. Svoboda és
Novomeský utcákon, s megegyeztek a játszóterek fenntartóival arról, hogy azok a VKFV
kezelésébe mennek át. Egyes, régi játszótereket
likvidálnak, az újakon pedig rendszeresen
cserélik a homokot. A városi képviselő-testület
jelenlévő tagjai beszámoltak annak legutóbbi
üléséről. A bizottság tagjai legközelebb november 6-án, csütörtökön találkoznak 15.00 órakor,
s az a találkozó a szabadkai városrész megtekintésével indul.
jdj

Rekonstrukciós munkák a VMK-ban

T

öbb rekonstrukciós munkára is készülnek a VMK létesítményeiben, árulta el
érdeklődésünkre Ľubomír Šárik igazgató. Az
amfiteátrumban lecserélik a székeket, s azokat újrahasznosítható hulladékból készült
műanyag székekkel helyettesítik. Nemrég 145
ezer koronáért már sor került a villanyvezeték
cseréjére, amelyet saját forrásból biztosítottak.
A VMK épületének hátsó részében felújít-

ják az illemhelyiségeket, amelyet egyúttal
akadálymentesítenek. Felújítják a zuhanyozókat is. A közeljövőben tervezik úgy átalakítani
az épületet, hogy a mozgáskorlátozottak feljuthassanak az épület emeleti részeibe is. Szintén
tervezik a Városi Galéria rekonstrukcióját is,
ahol felújítják a tetőt s szeretnének olyan raktárhelyiséget is létrehozni, ahol értékes műalkotásokat is biztonsággal tudnak majd elhelyezni

és tárolni. Ľubomír Šárik azt is elárulta, hogy
még novemberben bemutatják Marta Hlušíková
Kirakat c. darabját, amely bemutatót még júniusra terveztek, de mivel az egyik szereplő, Peter
Galdík tanulmányai miatt kilépett az előadásból, át kellett rendezni azt.

jdj
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Vidéki körkép – 6.
Gesztetében a nevelési tantárgyakra
helyezték a hangsúlyt
Gesztetében, ahol az iskola és az óvoda közös
igazgatóság alatt működik, alig csökkent a
tanulók létszáma tavalyhoz képest. Az idén 17
kiselsősük van, akikhez 2 évismétlő csatlakozott. Zagyi Katalin igazgatónő szerint az
iskolában elsősorban a nevelési tantárgyak
megerősítésére helyezték a hangsúlyt, így
míg az első osztályban az anyanyelv mellett
a képzőművészeti nevelésre, addig az ötödik
osztályban a környezetvédelem és a regionális
nevelés kapott kiemelt szerepet. Ez utóbbit a
képzőművészeten belül próbálják hangsúlyozni. Az igazgatónő helyzetét bonyolította, hogy
a szakos tanár szeptember elején mondott
fel, s ment el a gyorsmentőkhöz. Amíg a főbb
tantárgyaknál megvan a megfelelő szakerő,
addig ma már több tantárgyat is nem szakos
vagy szakképzetlen tanerő oktat. 14 szakkör
működik az iskolában, köztük van ügyes kezek,
tánc, képzőművészet, ének és folklór szakkör
is, sőt még újság- és honlapszerkesztéssel is
megismerkedhetnek a tanulók. A legnagyobb

érdeklődés természetesen az ének- és a tánc
valamint a sport iránt mutatkozik, s számtalan
versenyen is részt vesznek évente. Nagyon jó az
együttműködés az önkormányzattal és a helyi
Csemadok alapszervezettel is. Az óvodában
max. 21 gyerek járhatna, de most kaptak engedélyt, hogy mind a 24 bejelentkezett látogathassa az intézményt. A napköziben 2 csoportban
50 gyerekkel foglalkoznak.

Furulyázni tanulnak Tajtiban
Tajtiban fogyóban vannak a gyerekek, a négyosztályos kisiskola mindössze 11 gyerekkel
indult – mondta el érdeklődésünkre Chovan
Gabriella igazgatónő. Az iskola együtt működik
az óvodával, ahová tízen járnak. Voltak már
ennél sokkal többen is, de sokan elköltöztek, mások pedig az almágyi iskolába adják a
gyerkőcöket. A napközit is felváltva csinálja a
kolléganőjével. Még nem döntötték el végleg,
hogy a helyi tanterv adta lehetőségeket mire
fordítják, de elsősorban a magyar nyelvet szeretnék megerősíteni. S mivel láttak egy érdekes
módszert Rozsnyón, a kolléganő kezdeménye-

zésére furulya szakkört szeretnének indítani.
Furulya van, érdeklődő talán akad – zárta rövid
helyzetjelentését az igazgatónő.

Baracán az anyanyelv
a legfontosabb
Baracán két gyerekkel megnőtt az iskolai
létszám, s így az idei tanévben 53 gyerek
látogatja az intézményt – árulta el Kovács Csilla
igazgatónő. 11új elsősük van, akik az anyanyelvet tanulhatják plusz három órában, s egy-egy
fél órával megemelték az erkölcsi ill. vallási
nevelés órákat is. Több szakkör is sikeresen
működik, így van számítástechnikai, német
nyelvi és ügyes kezek kör is, s a lehetőségeik szerint az összes regionális versenybe is
beneveznek, így évente részt vesznek a Tompa
Mihály Szavalóversenyen, a Nyújtsd a kezed!, a
Dobré slovo szavalóversenyeken is, a rimaszécsi
Ki Mit Tud?-on, valamint különböző rajzversenyeken is. A napközit, amelyet itt iskolai
klubnak hívnak, 25, főleg elsős és másodikos
gyerek látogatja.
jdj

4 generáció kiállítása Tornalján

T

ornalján a Szabadidő Központban október
11-19. között egy igazán különleges kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők. A tornaljai
születésű Czenthe Zoltán, a kiállítás megálmodója s kivitelezője a miértre nemes egyszerűséggel úgy válaszolt, hogy mert van miből.
Valóban figyelemreméltó, s ötletes négy generáció tehetségét felvonultató alkotások kerültek
kiállításra. A négy generáció: id. Czenthe Béla

1893-ban született polihisztor: festőművész,
filozófus, matematikus volt; Czenthe Zoltán
– építészmérnök, statikus, számunkra a nagy
gömörkutató (vele készült beszélgetésünket
későbbi számunkban közöljük – szerk. megj);
ifj. Czenthe Béla – a fiú, aki 22 éves korában
tragikusan elhunyt; s a Czenthe-unokák, akik
szeretik gondolataikat rajzokkal kifejezni. Közösen Biblia-történeteket az Ótestamentumból

és Jézus életéből is megfestettek, amelyek előtt
megállva a gyerekek feleleveníthették a hittanon
tanultakat (felvételünkön). A Czenthe-gyerekek
több meséhez, de a nagyapa előadásához is
készítettek illusztrációt. A szabadidő hasznos
eltöltésekor készült alkotások díjnyertesek lettek a különböző versenyeken, pályázatokon.

Kézműves
műhelyek
a Motollával

A

a tanfolyamon kívül többek között szintén a
Motolla Kézműves Kör közreműködésével kézműves műhelyeket is szerveznek a gyereknek.
Ebben a félévben az első alkalom október 18-án
valósult meg, de november 15-én, december
13-án és december 20-án is várják az érdeklőket 14 órai kezdettel a VMK gömbtermébe.

Városi Művelődési Központ 36 órás akkreditált képzést szervezett felnőttek részére.
Több mint húsz nevelő, pedagógus illetve szülő
élt a lehetőséggel, s részt vett az október 17-18
illetve 25-26. között megrendezett alkalmakon, ahol szálasanyag, népi textil és bábok,
hangkeltő játékok szakágakban sajátították el a
kézműves mesterségeket – tájékoztatta lapunknak Zsélyi Katalin szervező, s hozzátette, hogy

Homoly E.

moly

Pályaválasztás előtt
F

őképpen az általános tanulmányaikat idén
végző diákoknak ill. szüleiknek rendezett
a rimaszombati Munkaügyi Hivatal információs börzét október 21-én a Városi Művelődési
Központ termeiben. A folyosók és a helyiségek
megteltek a kivetítőkkel és a szórólapok alatt

roskadozó asztalokkal. Látszólag minden középiskola a legjobb fényben tüntette fel magát,
s üzleti módszerekkel árulta szolgáltatásait, s
igyekezett minél több gyereket megfogni. Jelen
volt Rimaszombat összes középiskolája, de voltak Tornaljáról, Nyustyáról, Tiszolcról sőt még

Selmecbányáról is. Remélhetőleg a bő választékból mindenki a számára legmegfelelőbbet
választja, s magyar gyerekként azt is fontosnak
tartja majd, hogy magyar tannyelvű középiskolába járjon!
he
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Régiónapot tartottak Almágyban
H

agyományteremtő céllal ún. régiónapot
tartottak október 18-án Almágyban. Tíz
falu (Tajti, Vecseklő, Hidegkút, Újbást, Óbást,
Péterfala, Dobfenek, Ajnácskő, Balogfala és
Almágy), a Medves Mikrorégió lakóit hívták
meg az alkalomra, s a napsütéses idő és a gazdag kulturális program remek lehetőséget kínált
a kikapcsolódásra. Az iskolában tartott ünnepi
fogadást megtisztelte a jelenlétével többek
között Bugár Béla parlamenti képviselő, az MKP
volt elnöke, Vörös Péter egykori országos titkár,
valamint Simon Zsolt, az MKP járási elnöke és
Boross Zoltán megyei képviselő is. Az ebédet
követő ünnepi műsorban a helyi népdalkör
mellett fellépett a nagybalogi Gyöngyszemek
táncegyüttes, a Foglár Gábor vezette Metafora

együttes, valamint a helyi iskola és óvoda tanulói is. Nagy sikert aratott a Főzzünk játszóteret
c. program, amely keretében az iskola pedagógusai palacsintát és pörköltet készítettek, s
a bevételből a tavasszal megépítendő iskolai
játszótér megépítését támogatják, ugyanis
jelenleg nincs a községnek az EU normáinak
megfelelő szabványú játszótere. Az I. Régiónap
sztárvendége Palcsó Tamás (felvételünkön),
a Megasztárban feltűnt fiatal énekes volt, aki
a legismertebb slágereit adta elő. A rendezvényt diszkó és tűzijáték zárta. Farkas Zoltán
polgármester nagyon szeretné, ha a rendezvény
meghonosodna, s a régió falvai közötti együttműködés szorosabb lenne az eddigieknél.
jdj, fotó: Tóth József

A céltudatos, értékeinket is mentő vállalkozóknak nincs lehetetlen

Népi büszkeségeink Rimaszécsen
A

rimaszécsi Polgárok és Vállalkozók
Egyesülete október 18-20-a között a helyi
kultúrházban kiállítást szervezett a népi mestereknek és művészeknek, hogy minél tágabb
körrel megismertesse régiónk régi mesterségeit, s a hagyományok és kultúrák ápolóit. A
kiállítást október 18-án délelőtt Gál Ferenc az
egyesülő vállalkozók szervezetének alelnöke
nyitotta meg, ünnepi beszédet B. Kovács István
mondott. A tárlatot festmények, fotók, csipkék,
kovács és bőr-, kézműves valamint fazekas
termékek ékesítették. Az alkalmi kiállítás,
mely gondos szervező kezek kreativitását
és lelkesedését igazolta, végül a rimaszécsi
üzletközpont emeletén kapott helyet. A szervezők remek ötlettel oldották meg a helyzetet,
amikor szembesültek azzal, hogy új helyiséget
kell keresni a kiállításra, mert a kultúrházat
felújítási okokra hivatkozva nem kapják meg.
Így felhasználták a természet adta színes
növényeket, s megtöltötték élő népművészettel
és értékes tartalommal az elhanyagolt helyiséget. Olyan csoportos és sokszínű kiállítást
állítottak össze, amely példaértékkel szolgál,
s a tehetségeken keresztül biztosít arról, hogy
Gömör él és élni akar. A kiállítók különböző
helyekről érkeztek, s mindannyian megérdemlik, hogy név szerint említsük meg őket: Koncz
Gréta - Lenke – festmény; Smriga Anna – Bánóc
(Bánovce nad Ondavou) – vertcsipke; Fiala Ján
- Magasmart (Brehy) – kerámia; id. Rigó László
– Rimaszécs – festmény; Varga János – Tornalja
– bőrdíszmű; Tóth Péter – Harmac – grafika; Igo
Aladár – Hanva – fából készült szobrok; Kovács
Ágnes – Bátka – gyöngyékszer; Szabó Ildikó
– Bátka – gyöngyékszer; Kogler László – Csíz –
festmény; Kubík Ferenc – Rimaszécs – festmény;
Zsíros Andrásné – Bátka – grafika; Milan

Leplezvén az omladozó falakat ősz ruhába
öltözött az alkalmi kiállítóterem.

A kiállítóknak emléklappal köszönték meg,
hogy elhozták Rimaszécsbe műveiket.
Porubiak – Gernyőpuszta (Bottovo) – fából
készült tárgyak; Lehota Drahomír – Csíz – fából
készült szobrok; Oppenauer Péter – Ózd – kovács; Ing. László Ottó – Hanva – kovács; Horváth
Árpád – Tornalja – festmény; Kolozsi Dávid

– Rimaszécs – modellek; Kolozsi Alexandra –
Rimaszécs – kézimunkák; Szabó Dávid – Bátka
– modellek; Jéney Attila- Rimaszécs – festmény;
Orbán Gyöngyi – Rimaszécs – képeslapok; a
Rimaszécsi Speciális Alapiskola, a Rimaszécsi
Művészeti Alapiskola tanulóinak a munkái; a
Rimaszécsi Alapiskola Együtt könnyebb-projekt
alkotóműhelyének művei; Gál Tamás – Bátka,
grafikák és festmények; a Gömöri Fotóklub csoportos kiállításának szerzői: Csíkfejes Erzsébet
– Tornalja, Csomós Árpád – Feled, Dr. Szőke
Attila – Rimaszécs, Mács István – Rimaszombat, Gecse Attila – Rimaszombat, Kovács Attila
– Rimaszécs és nem utolsósorban Benedek
László – Balogtamásiból, a fotóklub elnöke,
aki néhány biztató mondattal be is mutatta a
Gömöri Fotóklub tevékenységét és küldetését.
Minden népi alkotónak köszönet jár, hogy
közkinccsé tette remek műveit. A szervező, a
rimaszécsi Polgárok és Vállalkozók Egyesülete
az emléklapok átadásán kívül köszönetét a zene
és a tánc művészetével is kifejezte, s kultúrműsort állított össze, melyben fellépett Homonnai
Tamás és Újj Barbara társastánccal, a rimaszécsi
tanítók kamarakórusa és Busa Viktor hegedűjátékkal, akit Busa Roland kísért billentyűn. A
kellemes s ritka népi művészi élményt nyújtó
megnyitó után a civil szervezet az egybegyűlteket az iskolai éterembe invitálta hidegtálas
szeretetvendégségre. A jogos örömhöz némi
kárörvendő üröm társult, amikor a megbízott
polgármesterasszony hétfőn megvádolta a
szervezőket, hogy ezzel megkárosították az
iskolát… Reméljük, hogy a szervezetnek nem
szegte ez a hozzáállás a kedvét, s még nagyon
sok sikeres akciót hoznak tető alá, leküzdve az
eléjük görgetett akadályokat.
Kép és szöveg: Homoly Erzsébet
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Kerti munkák
a 44. hétre

Jeles napok
Október és november fordulóján összetorlódnak az ünnepek: a Halloween október 31-re, a
mindenszentek november 1-re, míg a halottak
napja november 2-ra esik. A leírásokban és a
fordításokban éppen ezért gyakran keverednek
a kifejezések.

Halloween szokása
A kr. e. 5. században, a kelta Írországban a nyár
hivatalosan október 31-én ért véget, a tél beköszöntével. Akkoriban az egész év két évszakból
állt – a növekvő évszak és a tél. Élet és Halál.
November elseje volt a halál évszakának kezdete, a kelta újév, és az ősök, halottak tiszteletének ünnepe. Jelmezek és töklámpások –
most már ártalmatlan gyermekjátékok jellemzik.

Mindenszentek ünnepe
A mindenszentek azoknak az üdvözülteknek a
közös ünnepe, akiket nem avattak szentté. Az
ünnep kezdetei a IV. századba nyúlnak vissza,
melyet akkor május 13-án, illetve a pünkösd
utáni első vasárnap ültek meg. A 700-as években Írországban és Angliában november 1-én
ünnepelték, s a nyugati egyházban ez általánossá, IV. Gergely pápa óta pedig állandóvá vált.

Halottak napja
Halottak napját november 2-án 998 óta tartja
meg az egyház. Ez az ünnep összefügg azzal
a századvégi szorongásos hangulattal, mely
1000-re a világvégét várta. Ilyen elképzelések
mellett igyekeztek a halottakkal „jóban lenni”,
az elhunytak szellemeivel jó barátságba kerülni.
A sírokon gyertyát gyújtottak, hogy „szegény,
fázós lelkek annak fényénél melegedhessenek”.
Összeállította: he

Megemlékezés
105 éve született Pásztory Ditta
Pásztory Edith (a Ditta
nevet Bartóktól kapta)
1903. október 31-én
született Rimaszombatban. A trianoni csapást
követően aszódi rokonaihoz költözött, s két évre
rá beiratkozott a Zeneakadémiára, zongoraművész
szakra, ahol Bartók Béla tanítványa lett, aki
hamar felismerte tehetségét. Érzelmi töltésű
kapcsolat alakult ki közöttük, előző kapcsolataikat feladva egymásra találtak. Bartók első
felesége, Ziegler Márta nem akadályozta meg
a frigyet, így 1923. augusztus 28-án házasságot
kötöttek. Tanulmányait már férje vezetésével
folytatta, s 1938. január 16-án sor került első
közös fellépésükre is, s onnantól kezdve közös
hangversenyeket is adtak úgy Európában mint
Amerikában. Hanglemezfelvételei készültek
Bartókkal (a kétzongorás Szonáta, 7 darab a
Mikrokozmoszból). Bartók 111. zongoraversenyét neki írta. Férje halála után kizárólag csak
Bartók-műveket játszott. 1982. november 21-én,
agyvérzés következtében halt meg. Végrendelkezése alapján 1984 óta március 25-én, Bartók
születésnapján adják át a Bartók Béla-Pásztory
Ditta Díjat.
moly, fotó:archív

Emlékezés a reformációra
Ebben a hónapban a protestáns világ a reformáció 491 éves évfordulóját ünnepli. Nagyon sok
írás született, nagyon sok beszéd elhangzott és
elhangzik, hogy mit is jelent az emberiség történetében 1517. október 31., amikor Luther Már-

ton 95 tételét a Wittenbergi vártemplom ajtajára
kiszögezte. Új korszakot
nyit ezzel az egyház történetében. Protestánsokként
büszkék vagyunk eleinkre. Hithősökre, akik életük
kockáztatásával formálták
a történelmet. Kálvin Jánosra, aki megpróbáltatások tüzében, kudarcok
keserűségében sem adta fel belső meggyőződését, amikor így vall: Tudván tudom, hogy nem
a magamé vagyok, szívemet áldozatul ajánlom
fel Istennek. Ahol a reformáció tanítása győzött,
azokon a területeken, azoknak az embereknek
a szívében elkezdődött valami más, találkozás
az élő, feltámadott Jézus Krisztussal.
A reformátorok azt tették egyértelművé a Szentírás alapján, hogy nincsen más közbenjáró az
Isten és az ember között, csak az emberré lett
Jézus Krisztus. (1Tim. 2,5 vers). Nem feledkezünk meg a gályarabokról, akik az egyház
megújulásának ügyéért életüket áldozták. A
gályarabok evangélikus és református lelkészek
és tanítók voltak, akiket sem ígéretekkel, sem
fenyegetésekkel hitük megtagadására a római
egyház rávenni nem tudott.
A mi reformációi ünneplésünknek csak úgy van
értelme és csak akkor lesz áldott gyümölcse,
ha a reformátorokéhoz hasonló felelőséggel és
bátorsággal képviseljük Jézus Krisztus ügyét
azon a munkamezőn, ahová az Isten keze
állított bennünket.
Illusztráció és a szöveg:
Mgr. Ifj. Pohóczky Béla,
lelkipásztor

Gyümölcsöskert
Szórjuk ki a káli- és foszforműtrágyák
hátralevő részét. Fejezzük be a gyümölcsöskert felásását. A gyepesített gyümölcsösökben még egyszer kaszáljuk le
a füvet. Ellenőrizzük a gyümölcstároló
hőmérsékletét – ez folyamatos feladat,
ugyanúgy, mint a gyümölcsválogatás.
A legkedvezőbb hőmérséklet a 4-6 °C. Ha
a megvásárolt gyümölcsfa csemetéket nem
tudjuk azonnal elültetni, akkor átmenetileg
gyökerét nedves homokkal letakarva tároljuk pl. pincében. Tavaszi ültetés esetén
a csemetéket 40 cm mély árkokba, ferdén
megdöntve vermeljük.

Szőlő
A tárolt csemegeszőlőt rendszeresen
válogassuk át. Csemegeszőlők tárolási
módjai a következők: 1. két fürtöt összekötve felaggathatunk, 2. a fürtöket ládába,
fűrészporba helyezzük, 3. a nagyfürtű
fajtákat vesszővel együtt vágjuk úgy, hogy
a fürtnyél felett 5-6 cm, alatta pedig arasznyi vessződarabot hagyunk, a felső metszőlapot parafinnal zárjuk le, az alsó részt
pedig vízzel megtöltött üvegbe tegyük.
Új telepítés előtt dolgozzunk a talajba
10 négyzetméterenként 50-60 kg szerves
trágyát, 0,5 kg kálisót és szuperfoszfátot.
Ültetés előtt vágjuk vissza a szőlőgyökereket, a sérült részeket is távolítsuk el.

Zöldségeskert
A fejes káposztát és a karfiolt most már
véglegesen szedjük fel. A káposzta fején
hagyjunk 3-4 borítólevelet. A fejeket
szellős helyen 1-2 napig szikkasszuk, majd
vigyük a tárolóhelyiségbe, melynek hőfoka
0 °C körül legyen, de -1 °C alá ne süllyedjen. A fejlett áttelelő kelkáposzta palántáit
kiültetjük 40x40 cm-es kötésbe. Szintén
ültetjük az áttelelő fejes salátát, 20x20
cm-es kötésbe. Most vethetünk korai és
középkorai sárgarépát fóliával takarható
ágyásokba. Az egyéves spárgamagoncokat
szedjük fel és tavaszi telepítésig fagymentes helyen tároljuk. Talaját már most készítsük elő, négyzetméterenként szórjunk
ki 10-15 kg érett trágyát, majd 50-60 cm
mélyen forgatjuk.

Virágoskert
A dália, kanna, kardvirág, gumós begónia
gumóit most már haladéktalanul szedjük
fel. A gumókat szellős árnyékos helyen
szárítjuk, majd papírzacskóba vagy szaporító ládába téve száraz helyen teleltetjük.
Nagyon száraz pincékben időnként a gumókat permetezzük.
Farsang István
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A fegyveres harcok kezdete
1848 október
Móga János altábornagy a győztes pákozdi
csata után – aminek talán nagyobb volt a politikai, mint a katonai jelentősége – háromnapos
fegyverszünetet kötött Josip Jellacsics horvát
bánnal. A magyar sereg tehát nem használta
ki a győzelmet, visszavonult Martonvásárra,
Jellacsics pedig – ezt kihasználva – erőltetett
menetben Bécs közelébe menekült.
A szeptemberi események fordulatot hoztak
a magyar forradalom menetében. Választani
kellett a kapituláció vagy az önvédelmi harc
között, s a történelmi Magyarország lakosságának zöme – mert nemcsak magyarok harcoltak
a magyar oldalon – a fegyveres harc mellett
döntött, elsősorban Kossuth Lajos szavára
hallgatva. Az önvédelemhez a Kossuth alföldi
toborzókörútja során fegyverre kelt nép adta
a katonákat. De a fegyveres harc mellé álltak a
pesti radikálisok és – tudatosítva, hogy külső támadás ellen kell védekezni – a nemesi politikai
és katonai körök nagy része is.
Október negyedikén a csehországi Schlan városából Sréter Lajos százados és Dessewffy Dénes
hadnagy vezetésével megszökik a 12. (Nádor)
huszárezred 58 huszára, s ugyanezt tette ennek
a huszárezrednek a 2. őrnagyi osztálya egy
másik csehországi városban – Luckában Virágh
Gedeon és Hullán Hugó vezetése alatt. A 12.
huszárezrednek Saaz városában is volt egy alezredesi osztálya, melynek 128 huszára Szetsey
István és Mohácsi Valenten parancsnoksága
alatt szintén a szökést választotta.
Az október 3-i napra keltezett királyi nyílt
parancs feloszlatta a magyar országgyűlést,
Magyarországot katonai törvények alá vetette,
s Josip Jellacsicsot nevezte ki a magyarországi
haderők főparancsnokává. A Magyarországon
állomásozó császári ezredek most már egymás
után tagadták meg az engedelmességet a
magyar kormányzatnak: október negyedikén
Aradon történt ilyen eset, sőt október közepén
a nagyszebeni főhadparancsnokság a magyar
kormány elleni fegyveres harcra szólította fel az
erdélyi románokat.
Józef Bem – a későbbi ismert szabadsághős –
október ötödikén – Ilyvóban kiáltványt adott
ki ,,A magyarok és lengyelek Európa mai
helyzetében” címmel, s ebben a magyar-lengyel
összefogás, illetve a magyarok és a magyarországi nemzetek megbékülése mellett érvel.
A magyar országgyűlés október 8-án az
időközben kibővített Országos Honvédelmi
Bizottmányra (OHB) bízta a végrehajtó hatalom
gyakorlását, amivel lényegében kormánnyá
tette. A Bizottmány Kossuth Lajost nevezi ki
elnökké.
Időközben a menekülő Jellacsics Bécs alá
érkezett.

Jeszenák János kivégzése

1848. október 6-án – egy gránátos zászlóaljnak
a magyarok ellen Jellacsics táborába vezénylése miatt – Bécsben ismét forradalom tört
ki, a bécsi felkelők elfoglalták a fegyvertárat
az Arsenalt. A bécsi udvar október hetedikén
vasúton Morvaországon keresztül Olmützbe
menekült, ahová október 14-én érkeztek csak
meg.
Latour gróf, a hadügyminiszter hiába mozgósított csapatokat. A bécsi utca ellene fordult, s miután felismerték a városban, a megvadult tömeg
egy lámpavasra akasztotta. (Ennek az október
hatodikának lett a bosszúja 1849. október 6. –
az Aradon bebörtönzött tábornokok kivégzése.)
Móga János vonakodott attól, hogy Jellacsicsot
– a fegyverszünet megszegése miatt – a Lajtán
túl is üldözze, tehát nyomuljon be az osztrák területekre is. Pedig erre a bécsi felkelők
küldöttsége is kérte, s ilyen értelmű határozatot
hozott a magyar képviselőház is október 10-én.
A képviselőház Kossuth Lajos javaslatára elhatározza a külföldön szolgáló magyar katonák
hazahívását is, s a szegedi olasz foglyok szabadon bocsátását.
Október 13-án Jeszenák János kormánybiztos
fellépésének következtében a lipótvári várőrség kitűzte a magyar lobogót, két napra rá a
péterváradi várőrség is ezt tette.
Október 15-én a Jellacsicsot üldöző magyar
hadsereg Brucknál átlépte az osztrák-magyar
határt, de két napra rá Móga János altábornagy
visszarendelte az egységeket a Lajta folyó

mögé. Időközben az uralkodó, V. Ferdinánd
Alfred Windishgrätz tábornokot nevezte ki a
császári seregek főparancsnokává, s teljhatalommal ruházta fel a bécsi és magyar forradalom leverésére, aki másnap meg is indítja csapatait a bécsi felkelők ellen.
Október 18-án pedig Puchner altábornagy,
erdélyi főhadparancsnok bejelentette, hogy az
október 3-i császári manifesztum értelmében
átveszi a teljhatalmat Erdélyben, és fegyvereit a
rebellisek ellen fordítja.
Október 23-án Windishgrätz 24 órás ultimátumot adott a bécsi felkelőknek a város feladására.
Ugyanezen a napon Petru Dobra román felkelői
megtámadják és felgyújtják Zalatnát. A lakosság
egy része a nemzetőrség fedezete alatt elhagyta
a várost, de útközben – a bántatlanság ígérete
mellett letették a fegyvert. Másnap hajnalban
Preszákánál a román felkelők ismét megtámadták az elmenekült és lefegyverzett zalatnai
lakosokat, s közülük 645 embert legyilkoltak. A
mészárlásnak egy másik román egység érkezése
vetett véget. A polgárháborús események számtalan összecsapásainak egyik feledhetetlen és
megbocsáthatatlan vérengzése volt.
A magyar képviselőház ezen a napon törvénytelennek minősítette Windishgrätz október 17-i és
Puchner október 18 – i rendeleteit.
Windishgrätz megkezdi Bécs ostromát, a
magyar hadsereg vezérkara pedig naponta tart
haditanácsot Parndorfban arról, hogy átlépjék-e az osztrák-magyar határt és segítsék-e az
ostromlott Bécset Windishgrätzcel szemben.
A harmadszori haditanácsi ülés dönt október
27-én arról, hogy a magyar sereg megkísérli az ostromlott Bécs felmentését. Másnap
Windishgrätz elrendeli az általános támadást
Bécs ellen, s egy napon belül fekete-sárga zászló kerül a Szent István dómra. Bécset bevették a
császári erők.
A nemzeti ellentétek Gömörbe is begyűrűztek.
Október 19-én a tiszolci Š. M. Daxnert és a
nyustyai J. F. Rimavskýt Pelsőcre idézik, majd
október 23-án megérkezik vasra verve a kokovai
M. M. Bakuliny is. A vád mindhármójuk ellen
lázítás, fegyveres felkelésre való buzdítás: a
nemzeti gárdákat a hurbanisták oldalára akarták állítani. Az ügyben a megyei törvényszék
hoz ítéletet október 30-án: Š. M. Daxner és J.F.
Rimavský 2 év 30 nap szigorított börtönt, M. M.
Bakuliny 2 évet kapott.
Ugyanezen a napon zajlott a vesztes schwechati
csata, melyben a túlerőben levő Windishgrätzsereg legyőzte a magyar honvédsereget, s
melyben részt vettek a gömöri nemzetőrök is,
sőt tábori papként velük volt Tompa Mihály
költőnk is.
Október 31-én Windishgrätz csapatai bevonultak Bécsbe.
Kovács Tibor, fotó: archív
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KÖZLEMÉNYEK / Hirdetés

2008. 17. 20.

Hirdetmény
Felsőpokorágy
lakosaihoz és
tulajdonosokhoz

Őszi kínálat:

škridlový tvar PEMA - 20 %
trapézový profil RAN 20 - 30 %
2246

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)

Programajánló

Rimaszombat Városa értesíti a
felsőpokorágyi kataszterben lévő
tulajdonosokat, albérlőket és telekbirtokosokat, hogy új nyilvántartási eljárást kezdeményeznek és
a jogviszonyt is felülvizsgálják
ezen a területen.A Rimaszombati
Kataszteri Hivatal, mint illetékes
szerv a SZNT 180/1995, földtörvény 3. § 2. bek. a) és b) pontja
értelmében a tulajdonjogok
rendezésére az 5 § értelmében
a közzététel napjától számítva
elkezdi a felsőpokorágyi kataszterbe tartozó egyes telkek és földek
nyilvántartásának megújítását, és
a tulajdonjogok felülvizsgálatát.
1. Felhívják a tulajdonosok,
bérlők és más érintett személyek
figyelmét, hogy a szóban forgó
területekről, használatukról,
az érvényes jogi viszonyokról
szolgáltassanak információkat.
Az adatokat az e célra létrehozott
bizottságnak kell bejelenteni 2010.
október 31-ig munkanapokon 9.00
és 15.00 között.
2. Megszabják mindazoknak az
eljárásban érintett tulajdonosoknak és más résztvevőknek, hogy a
tulajdonjogot igazoló iratokat előterjeszthetik (munkanapokon 9.00
és 16.00 között), ha az 1. pontban
meghatározott személyek nem terjesztették azt be 2008 január 30-ig.
Az adatokat a megfelelő okiratokkal együtt Anna Brezovickának, a
bizottság elnökének a címére kell
eljuttatni (Városi Hivatal - Rimaszombat, Svätopluk u. 9 – Jogi
és Vagyongazdálkodási Osztály,
III. emelet, 25. sz. ajtó, tel. szám:
047/5604633) 3. Felvilágosítják az
eljárásban résztvevőket (a jogos
tulajdonos örököseit is), hogy
javaslatot nyújthatnak be a 11. § 1.
bekezdése alapján a földterület kitartással való tulajdonba vételére.
A javaslatot csak az eljárás céljából
lehet benyújtani, de legkésőbb a
földterület megújított nyilvántartási regiszter kivonati javaslatának
kifogásolásakor
(VH)

Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

Tel: 0908 948 971
2003

VI. Győry
Dezső
Kulturális
Napok
2008. október 29 (szerda)
12.30 Kovács Attila fényképkiállításának megnyitója (Tompa
Mihály Református Gimnázium)
2008. október 29 (szerda)
13.30 Erdély költészete — rendhagyó irodalomóra Kardos Katalinnal (Tompa Mihály Református
Gimnázium)
2008. november 12 (szerda)
17.00 „A költők és a csillagok“ —
Zombori Ottó csillagász előadása
(Három Rózsa Kávézó)
2008. november 20 (csütörtök)
9.00 Dobré slovo – regionális szlovák nyelvű vers- és prózamondó
verseny a magyar tanítási nyelvű
alap- és középiskolák számára
(Alapiskola - Bátka)
18.00 a PLIKK vendége az Itthon
és Hrubík Béla (Három Rózsa
Kávézó)
Szervező:
Csemadok Rimaszombati Területi
Választmánya
Társszervezők:
Besztercebányai Megyei Önkormányzat Gömör-kishonti Művelődési Központja,
Csemadok rimaszombati alapszervezete,
Rimaszombati Városi Művelődési
Központ

PNEUCENTRUM Kft.

Téli gumik
cseréje
kedvezményes
áron.
Az alábbi márkák
kaphatók: Barum, Nokian,
Lassa, Hankook.
Nyitva: hétfő- péntek:
7.30 – 16.00
Telefonszám:
56 26 758, 0907 870 292.
2263-45

KÖZLEMÉNYEK

2008. 10. 27.

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 44 . hétre
November 1-én, szombaton
Rimava gyógyszertár
November 2-án, vasárnap
Dr. Max gyógyszertár a
Kauflandban

Fogorvos
Október 25-26-án, szo.-vas.
MUDr. Štovčík Michal,
Sport u. 1 tel.: 56 27 353

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban október 21-én az alábbi személyek
adtak önkéntesem vért:
Jozef Molnár, Zuzana
Breznyáková, Agneša Víghová,
Alexander Bán, Ján Ivan, Jarmila
Urbanová, Ing. Ľubomír Majan,
Jozef Červienka, Anton Pindiak
Rimaszombatból, Ján Vaš, Štefan
Vaš, Árpád Csíkfejes Bátkából,
Peter Knechta Rimaráhóról, Janka
Kubaliaková, Július Kubaliak,
Jaroslav Kubaliak Poltárról,
Viktor Bán Cakóból, Marcela
Vrancová, Ján Rinčo, Michal
Albert, Ján Kupec, František
Rohárik Nyustyáról, Janka
Gergelyová Utekáč-ról, Štefan
Bialonček Fülekről, Ing. Dušan
Liptay Rim.Píla-ról, Peter Bálint
Simonyiból, Helena Katreniaková
Szabatkáról, Jozef Fizeľ Baktiról,
Vojtech Mács Csízből, Jaroslava
Bálintová Rimaszécsről, Ružena
Pekarčíková, Július Fertö
Szkárosról.
Először adtak vért: Maroš Vranec,
Ondrej Radič, Adrian Hanes
Nyustyáról, Jana Bystrianska,
Ivan Kľapiš Utekáč-ról, Zuzana
Červienková Rimaszombatból,
Ondrej Ikri Rákosról.

MOZIMŰSOR
Október 29.
csüt. 19.00-től,
4 hónap, 3 hét és 2 nap
román pszicho-film
Október 31.
péntek 17.45 és 20.00-tól,
A boldogító talán
amerikai romantikus vígjáték
November 1-2.
sz, v. 18.00 órától,
Állati szerelmek
francia dokumentumfilm
November 1-2.
sz, v. 20.00 órától,
Elah völgyében
amerikai thriller

Felhívások
IPOO-tanulási modell képzés
SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai
Központ 2008. őszi pedagógus-továbbképzéseiből
ajánlunk:
IPOO -tanulási modell – nevelőtestület részére
20 órában - Rozsnyó, Református AI, november
13-14., 8.00 óra. A célcsoport: akik a tanulásban
akadályozottaknak akarnak segíteni. Jelentkezés:
Tóth Sándor (zsreformov@azet.sk), telefon: 058 –
7331656. A jelentkezés határideje: november 10.
IPOO – tanulási modell – nevelőtestület részére
20 órában - Feled, Szombathy Viktor MTNY AI, november 17-18., 8.00 óra. A célcsoport: akik a tanulásban akadályozottaknak akarnak segíteni. Képző:
Mező Ferenc egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem. Jelentkezés: Bódi Katalin (zs.szombathyho@
stonline.sk), telefon: 047 – 5698425. A jelentkezés
határideje: november 14.

DVD-n a Vivat Mathias Rex!
2008. június 20-án a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Rimaszombati Pedagógiai
Központja Sajógömörön tartotta a Vivat Mathias
Rex! pedagógiai projektzáró ünnepségét. Erról
az eseményről nagyon gazdag DVD és CD-anyag
készült. A díszkiadású kazettacsomag 500.- Skért megrendelhető Ferencz Annától, a sajógömöri
MTNY Alapiskola igazgatójától. Telefonszáma: 047
- 5582184, e-mail-címe: annafe@freemail.hu.
Annyi kazetta készült, ahány iskola bekapcsolódott
a projektbe.

Gömör, ahol élünk fotópályázat
A Gömöri Fotóklub Gömör, ahol élünk címmel
fotópályázatot hirdet két kategóriában (1. kategória
18 éves korig, 2. kategória 18 év fölött.) az alábbi
témákban:
1. Emberi arcok (gyerekek-idős emberek)
2. Városom, falum, környékünk kulturális értékei
(templomok, kastélyok, várak, várromok, kúriák,
temetők)
3. Városom, falvam, környékünk néprajzi értékei
(szérűk, ólak, csűrök, szerszámok, népviselet)
A pályázat meghirdetésének napja: 2008 október 1,
a beküldési határidő: 2009 május 31., a kiértékelés
(zsűrizés): 2009 július 15-én lesz. A fotókat (színes
vagy fekete-fehér) levelezőlap méretben (10x 15
cm) kérjük elküldeni. A beküldendő fotók száma
korlátlan. A fotók hátlapján kérjük feltüntetni: az
alkotó nevét, korát, az elkészítés idejét, valamint
azt, hogy mit, kit ábrázol a fotó. Mind a két kategóriában minden téma első három helyezettje egy
Gömörben rendezett fotókiállításon vehet részt,
ahol még díjakat is kap a Gömöri Fotóklubtól. A
két kategória három témájának első helyezettjei
részt vesznek a Gömöri Fotóklubbal egy külföldi fotókiállításon, és díjakat kapnak a Gömöri
Fotóklubtól. A fotókat kérjük az alábbi címre
borítékban elküldeni: Gömöri Fotóklub – Benedek
László, TOMÁŠOVCE 82., 980 21 Bátka A fotópályázattal kapcsolatos kérdésükkel kérjük, keressenek
bennünket e-mailen vagy telefonon (benedek.l@
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freemail.hu, 0918 82 03 84).

SZK Kulturális Minisztériumának
pályázatára beadási határidő
november 10-ig
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.

Értesítések
A Körzeti Környezetvédelmi
Hivatal közleménye
A légkörről szóló 478/2002 törvény és annak
későbbi előírásai értelmében a Kerületi Környezetvédelmi Hivatal a 32 § 1-es bekezdése értelmében
köteles a nyilvánosságot tájékoztatni és legalább
évente egyszer jelentést közzétenni a légkör
minőségéről és az azt szennyező források részesedéséről. Összhangban a törvénnyel a besztercebányai Kerületi Környezetvédelmi Hivatal kidolgozta
a 2007-es évet értékelő jelentését, amely hozzáférhető Rimaszombatban a Körzeti Környezetvédelmi
Hivatalban, Besztercebányán a Kerületi Környezetvédelmi Hivatalban, de elolvasható a www.
bb.kuzp.sk honlapon is.

Úszók váltóversenye az uszodában
A Városi Közterület-fenntartó Vállalat értesíti a nyilvánosságot, hogy 2008. október 27-én 8.00 – 14.00
óra között a fedett uszoda zárva tart úszó staféta
miatt. Az érdeklődők viszont bekapcsolódhatnak a
versenybe délután 14.00 és 19.00 óra között. Másnap, október 28-án 8.00 és 15.00 óra között ugyan
ezen okból lesz zárba az uszoda, délután 15.00 –
20.00 óra között pedig szanitáció lesz.

Téli stadion nyitva
tartása a 44. 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:
14.00 – 15.30, 16.00 – 17.30
Szo. és vas.
10.00 – 11.30, 12.00 – 13.30,
		
14.00 – 15.30, 16.00 – 17.30, 		
		
18.00 – 19.30
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.
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Hirdetés

Szolgáltatások
• Mielőtt bíróságra menne, vegye igénybe mediátor segítségét! Francisci u. 1., 0907 831 424.
1495-52
• Készpénzre van szüksége?
Hívjon: 0905 329 178-ProfiCredit.
1503-44

Állatok

		

• Eladó nyolchetes west
kutyakölyök, be van oltva, 4x
féregtelenítve. Azonnal megvásárolható, ára 4 000,- Sk. Tel:
0918 985 229.
1523-43

Ingatlanok
• www.makroreality.sk
1305-19
• Veszek 2-3 szobás lakást
Rimaszombatban. Tel: 0903
514 656
1406-44
• 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
• Eladó építkezési terület kerttel
1947 m2-es területen Tornalján,
Beje városrészben. Ár megegyezés szerint. Tel: 047/55 24 193 –
hívni 17.00 óra után
1511-43
• Eladó építkezés alatt álló
családi ház Szabatkán (a főbb
munkák már tető alatt). Tel:
0905 446 136.
1514-45

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. 27.

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

Egyéb
• 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

Állás
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 (Rimaszombat) – 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)

Munkaajánlat
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, Kereske-

delmi 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.

EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat
meghívjuk Önt:

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

(VH- 44)

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,

STK felvesz:
- technikust (minden típusú jogosítvány)
- adminisztratív munkaerőt
Tel: 0918 392 513
2016

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)

Hirdessen
magyarul
is!

sport

2008. 10. 27.

11

1956-os emlékfutás Salgótarjánban
rimaszombati sikerekkel
T

izenhetedik alkalommal rendezte meg
az 1956 október 23. Emlékfutás Szervező
Bizottsága Salgótarjánban a forradalom évfordulójára szervezett emlékfutást. A többszáz
résztvevő között most jelen volt a Tompa
Mihály Református Gimnázium 1992/93-as
születésű fiúcsapata, amely a váltó és egyéni
futásban nyolc fővel képviselte Rimaszombatot.
Önállóan induló csapatként először vettek részt
rimaszombati, gömöri diákok a versenyben.
Más csapat a Felvidékről váltó kategóriában
nem indult, az alapiskolások között képviseltették magukat négy fővel a losonci szlovák
alapiskola tanulói. Az emlékfutás előtt Schirilla
György ultramaraton futót köszöntötte a népes

közönség, majd koszorúzási emlékünnepségre került sor az 1956-os salgótarjáni mártírok
emléktáblájánál. A Tompa Mihály Református
Gimnázium tanulói is elhelyezték a Bástya
Egyesület és a Gimnázium közös koszorúját.
Ezt követően Schirilla György és Mecser Lajos
egykori, huszonkétszeres magyar bajnok
középtávfutó, világrekorder is aláírta a rimaszombati diákok 1956-os zászlaját. Először a
középiskolás fiúk népes versenyében – közel
kétszáz résztvevő – indult el az 1956 méteres
távon Eke Dávid és Válent Attila, s nem is
akármilyen sikerrel. Válent a nagyon előkelő 6.
helyen ért célba, Eke Dávid pedig a 15.-ként futott be, ami nagyon szép siker. Váltócsapatban a

nyolcfős gimnazista csapat a nagyon kiegyenlített, kilenc csapatos mezőnyben alig lemaradva
a dobogóról a negyedik helyen végzett, ami
nagyon biztató s elismerésre ad okot. Oklevelet
valamint egy nagyon értékes különdíjat vihettek
haza a Tompások. A salgótarjáni főtéren,
a mártírok emlékművénél búcsúzóul még
mécsest gyújtottak a rimaszombatiak, valamint
hazaérkezve a rimaszombati temetőben szintén
mécsesgyújtással emlékeztek 1956 hőseire. A
csapat egyöntetű véleménye az volt: Jövőre,
veletek, ugyanitt – cél a dobogó legfelső foka!
Úgy legyen! Hajrá fiúk, hajrá Rimaszombat!
Osati

Elkezdődött az idény a jégkorong bajnokságban

A kezdet mindig nehéz

Néhány éves kihagyás után ismét elindult a II.
ligában a HKM Rimaszombat hokicsapata.
Ahogy lenni szokott, minden kezdet nehéz,
de a csapat vezetői és játékosai remélik, hogy
idővel jelentkeznek az első eredmények is.
HKM Rimaszombat – MHK Rózsahegy 1:12
(1:3, 0:1, 0:8)
Hazai gólszerző: Lentovský, kiállítások 5:7,
emberelőny 1:2, játékvezető: Lauff – Korba,
Hric, nézőszám: 145
A nyitány nem úgy sikerült, ahogy azt a házigazda klub vezetői eltervezték, már a többnyire
tavaly még extraligás liptószentmiklósi csapat
volt játékosaiból álló rózsahegy ellen eleve
nem volt sok remény a sikerre. Ennek ellenére

az első két harmadban helytálltak a hazaiak,
akik a harmadik harmadban roppantak össze.
A mérkőzésre árnyékot vetett, hogy a hazai
csapat két játékosa, a kapus Cmarko és Šťastný
is komolyabban megsérült.
A hazaiak összeállítása: Cmarko, Krahulec
– Machyniak, Durmis, Lacko, Jozef Oštrom,
Petrinec, Lentovský – Šťastný, Tibor Oštrom,
Klokoč, Ružinský, Csank, Klajban, Klincko
HKM Rimaszombat – MHK Sabinov 3:6
(0:2, 3:1, 0:3)
Hazai gólszerzők: Mocný (2), Hrabec, kiállítások 8:7, emberelőny 0:0, vezette: Jura –
Beňuška, Korba, nézőszám: 115
A nézők kiegyenlített játékot láthattak, bár

a hazai csapat katasztrofálisan kezdett, s már
a 42 másodpercben 0:2-es vesztésre állt.
A rimaszombati csapatban már játszottak az új
szerzemények (Čtvrtníček, Ozorák), de a sérült
Cmarko még nem tért vissza a kapuba. A hazaiak kiegyenlítettek, sőt a vezetést is megszerezték, de a végére ismét elfogyott az erő, s az
utolsó harmadban a vendégek felülkerekedtek. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy
a második harmad végén a hazaiak kapitánya,
Čtvrtníček sportszerűtlen viselkedés miatt
tízperces büntetést kapott.
A hazaiak összeállítása: Krahulec – Petrinec,
Lacko, Ozorák, Lentovský – Durmis, Čtvrtníček,
Tibor Oštrom, Jozef Oštrom, Hrabec, Mocný,
Ružinský, Klokoč, Machyniak, Klincko, Csank

Sporthírmorzsák
Antal bronzérmes lett Zsolnán
Október 19-én Zsolnán rendezték a gyerekek,
ifjabb és idősebb tanulók Szlovák kupájának 1.
fordulóját karatéban. A rimaszombati URAKEN
karate klubot Martin Antal képviselte, aki az
idősebb diákok között versenyzett. Martin
az első körben a KK Komárom versenyzőjét,
Kučerát győzte le 3:0 arányban, a második
fordulóban a KK Poprad versenyzője, Dziak,
a harmadikban a Trend Bánovce versenyzője
Niesner sem tudta megállítani, őket is magabiztosan 3:0 arányban verte. A döntőbe jutásért vívott mérkőzésen a Kachi Nyitra versenyzőjével,
Boreckývel szemben 3:0 arányban alulmaradt,
de ezt követően a vigaszágon a pozsonyi Rapid
versenyzőjét, Rebrot 3:0 arányban legyőzte, így

megszerezte a harmadik helyet. Ezzel Martin
közelebb került ahhoz, hogy részt vehessen
a jövő évben esedékes szlovák bajnokságon.
vm / jdj

Birkózóink Brünnben
és Szinnán is indultak
A Lokomotíva Rimaszombat birkózói két nemzetközi versenyen is rajthoz álltak a hétvégén,
az ifjabbak keleten, az idősebbek Morvaországban próbáltak szerencsét, ahol hat ország 180
birkózója mérettette meg magát a brünni Tesla
sportcsarnokában. A felnőttek között Michal
Trocha az 55 kilósok között, míg Rastislav Tóth
az idősebb diákok 85 kilós küzdelmében győzött. Második helyet harcolt ki Jaroslav Miniar

a kadettok 58 kilós versenyében, s negyedik lett
Ladislav Petříček a felnőttek 74 kg-os és Michal
Záhradník az idősebb diákok között. Nem
sikerült viszont a verseny Radnóti Mihálynak,
aki szoros küzdelemben maradt alul, s csak
a hetedik helyen végzett. A csapatversenyben
19 klub közül a Lokomotíva a negyedik helyen
végzett a brünni Hellas, a Ferencváros és a német válogatott mögött.
Szinnán a szabadfogású birkózók nemzetközi
versenyén két rimaszombati versenyző indult,
Peter Matúš és Jakub Kováč, s mindketten
a dobogón végeztek. Peter Matúš mind a négy
ellenfelét legyőzte, s megnyerte a versenyt, míg
Jakub Kováč kétszer győzött, két alkalommal
pedig kikapott, s végül bronzérmes lett.
J. Radnóti / jdj
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Gálaelőadás! Hengerelt a listavezető

Rimaszombat–Nagymihály 5:1
R

égen láttunk ilyen meccset. Régen láttunk
ilyen meccset, amin nem kellett halálra
izgulni magunkat az utolsó percig, amit már a
10. perctől feltett lábbal, hátradőlve lehetett élvezni. A rimaszombatiak listavezetőhöz méltón
lemosták a pályáról a nagymihályiakat.
A győzelmet a hazaiak már az első percben
megalapozták – Sihelský lövése az oldalvonal
mellől a kapus fölött a hálóban kötött ki. Pár
perc múlva Líška növelhette volna az előnyt, de
a kapusba lőtt, ám így sem kellett sokáig várni
a második hazai gólra: Lazúr szöglete után Geri
fejelt a hálóba. A 25. percben pedig már 3:0 volt
az állás, Piszárt Humeník buktatta a 16-oson
belül, a rimaszombati csapatkapitány pedig
magabiztosan értékesítette a megítélt büntetőt.
Háromgólos előnynél kicsit visszavett a csapat,
így a félidő vége előtt a nagymihályiak is elkönyvelhettek egy lövést: Viskup szabadrúgását
Kuciak védte. Szünet után a meccs legjobbja,
Roman Lazúr látta el remek labdákkal társait,

ám Gibala fejese és Filo lövése is mellément.
A 60. percben aztán szépítettek a vendégek:
Piszár szabálytalankodott a 16-oson belül, a
tizenegyest pedig Viskup belőtte, bár nem
sok hiányzott, hogy a lassan tizenegyesölővé
avanzsált Kuciak védjen. A nagymihályiak viszont nem örülhettek sokáig, Lazúr ugyanis két
percen belül a hálóba talált. Lazúr egyébként
is kiváló formában játszott, a gólja után labdát
szerezve azonnal kapura bikázott (majdnem a
kezdőkörből!), és a labdát a felső léc állította
meg... A 70. percben egy nagyszerű LazúrGibala-Líška akció után Líška állította be az
5:1-es végeredményt.
A listavezető gálaelőadását a közönség vastapssal jutalmazta, Karol Kisel vezetőedző pedig
mosolyogva értékelt: „Tudtuk, hogy az ellenfélnek kiváló edzője van, aki ráadásul nagyon jól
ismeri a csapatunkat. Mindjárt a meccs elején
lőttünk viszont egy gyönyörű és meglepő gólt,
amely után a fiúk még nagyobb lelkesedéssel
vetették magukat a játékba. Nem elégedtek meg

Nehéz terepen is jeleskedtek

T

aktaharkányon, a Borsod-Abaúj-Zemlén
megyei nagyközségben az Arany Turul
Történelmi Hagyományőrző Kör már nyolcadik alkalommal rendezte meg az évadzáró
vadász íjászversenyét, melyről nem hiányoztak
a rimaszombati íjászok sem. Az október 19-én
megrendezett versengésre a szervezők nehéz
és hosszú pályát készítettek elő. Az útvonalon 20 cél volt kihelyezve, amelyekre kétszer
lehetett lőni más-más távolságról. Érzékeltet-

vén a távolságokat, az őzt 55, a muflont 46,
a rókát 44, a fácánt 30 méterről kellett eltalálni.
A tradicionális íjászok az elérhető 400 pontból
max. 120-at tudtak összegyűjteni. De a Bástya
Íjász Klub itt is kiállta a próbát. Nagy Lenke az
ifjúsági tradicionális kategóriában aranyérmet
szerzett, míg ifj. Lévay Tibor ezúttal apját győzte le, így az csigás kategória ezüst- és aranyérme is Rimaszombatba került.

Rimaszombat-Nagymihály 5:1 (3:0)
Góllövők: Sihelský (1.), Geri (11.), Piszár (25.,
11-esből), Lazúr (62.), Líška (70.), ill. Viskup
(60., 11-esből).
Sárga lap: Mujkoš, Filo, Líška.
Játékvezető: Gábor – 495 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak (87. Fedor)–Mujkoš,
Rubint, Geri, Mráz–Sihelský, Piszár (83. Ádám),
Filo, Lazúr–Líška, Gibala (83. Čižmár).
A rimaszombatiak a 14. fordulóban, november
1-jén, szombaton Homonnára látogatnak.
B. T.
1. Rim. Sobota

13 8

3

2

19:9

27

2. Inter BA

13 7

5

1

23:8

26

3. Šaľa

13 7

3

3

18:12

24

4. Podbrezová

13 6

4

3

17:9

22

5. Trenčín

13 6

2

5

30:18

20

6. Michalovce

13 6

2

5

24:19

20

7. Lučenec

13 5

5

3

20:18

20

8. Prievidza

13 4

3

5

10:12

15

9. Humenné

13 4

2

7

14.24

14

10. Ružomberok B

13 4

1

8

23:27

13

11. Košice B

13 2

3

8

15:26

9

12. Dun. Streda B

13 0

3

10

11:45

3
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Megalakult az Árvay Miska Baranta
2008. október 17-19.
között Rimaszombatban
megvalósult a Baranta
csapatalakító szeminárium Kopecsni Gábor, az
alakuló Felföldi Baranta
Szövetség vezetésével.
Az ott elsajátított tudáson felvértezve a képzést
teljesítők létrehozták
az Árvay Miska Baranta
Szakosztályt – a Bástya

a 3:0-lal sem, a lehető legnagyobb különbséggel
akartak győzni. Ez volt az eddigi legjobb teljesítményünk az idényben.”
Mikuláš Komanický (aki egy éve még a
rimaszombatiakat irányította) röviden, de
velősen foglalta össze a 90 perc történéseit: „Az
eredmény magáért beszél. Három dolog döntött: csapatom súlyos taktikai fegyelmezetlensége, az egyéni hibák, és az ellenfél kvalitásai...”

Egyesület működési keretei között, annak
alapszabályának megfelelően. A szakosztály
első helyi koordinátorává Mács Barbarát választották, s megállapodtak a rendszeres edzési
időpontokban. A Baranta harcművészet, mely
segít életmódszerűen magyarul élni. Egyik
legfontosabb feladata a hagyományos magyar
értékek közvetítése, a magyar harci testkultúra
megmaradt és megőrzött és újra kutatott elemeinek rendszerbe foglalásával.
Kép és szöveg: moly

Reisz András
jelenti
A jövő héten többnyire a borult, esős idő
lesz a jellemző, csak időnként várható kevés napsütés. Főleg a hét közepén várható
helyenként jelentős mennyisegű csapadek.
Péntektől nagyon bizonytalan a prognózis,
de a mostani számítás szerint az ünnepek
alatt is változékony időre van kilátás talán
kevesebb csapadékkal.
Az M1-en látható szombatonként Reisz
András új sorozata, amely a meteorológiát
szeretné népszerűsíteni palóc humorral
fűszerezve. Legközelebbi adás szombaton
12.05-kor, a téma a szél.
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