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Napkollektorok a börtönben
Š

tefan Harabin (DSZM) igazságügyi miniszter,
a szlovák kormány alelnöke adta át zselízi
Büntetés-végrehajtási Intézet rimaszombati telephelyén azokat a napkollektorokat, amelyek a vágóhíd
melegvíz-ellátását fogják biztosítani. A vendégek és
a meghívott újságírók lehetőséget kaptak a területen
található két telephely megtekintésére is. A napkollektorokat nagyobbrészt az Állami Környezetvédelmi
Alaptól szerzett összegből (2,2 millió – 73 026 €), valamint saját forrásból (180 ezer korona – 5 974,90 €)
biztosították. A közigazgatásilag a városhoz tartozó
Szabópusztán található börtönben, – amely a zselízi
büntetés-végrehajtási intézet kihelyezett részlege –,
rövid időre elítélt, jó magaviseletű rabokat tartanak,
akik egy része a helyi gazdaságban, míg a többiek

a város különböző üzemeiben dolgoznak. A rabok
nem csak az intézet területén belül, hanem a városban is szabadon mozoghatnak, találkozhatnak az ismerőseikkel és telefonálhatnak. A telepen sertéseket,
szarvasmarhákat, juhokat és lovakat tenyésztenek,
s a helyben feldolgozott hús elsősorban a szlovákiai
börtönök konyhájára kerül, de vállalatok és magánszemélyek számára is megvásárolható. Štefan
Harabin és Mária Kreslová, a Börtönök és börtönőrök
testülete igazgatója maximálisan elégedett volt a látottakkal, s mint az igazgatóasszonytól megtudtuk,
nálunk a rabok 80 %-a dolgozik, addig Lengyelországban csak 30, Szlovéniában pedig alig 20 százalék.
Kép és szöveg: jdj

Nem bíznak a főszerkesztőkben
Unalmasnak indult, s igencsak túlfűtött lett a rimaszombati Városi Képviselő-testület október végi ülése,
holott az egyik legrázósabbnak indult napirendi
pontot (képviselői laptopok) további egyeztetés végett
levették a napirendről. S miután a képviselők némi
módosítással elfogadták a jelentést a hajléktalanok
helyzetéről, a környezetvédelem ügyes-bajos dolgairól, s a városi vállalkozásokat is számba vették, jött
a beszámoló a Gemerské zvesti és a Gömöri Hírlap
gazdálkodását érintő képviselői vizsgálatról, s ennek

Mondhatnánk, a külpolitikai
helyzet fokozódik. De ezt már
Virág elvtárs is megmondta
születésem évében, hogy aztán
tíz évig trezorban porosodjon
ez a ma már szállóigévé vált
mondat. Az, ami a rimaszombati képviselő-testület ülésén
történt, csak közbülső pontja
egy évek óta folyó tisztességtelen játéknak, amikor vélt
vagy valós ellenségek (ne adj
isten, szövetségesek) lőtték
egymást kíméletlenül, s egyre
gusztustalanabb eszközökkel.
Vezéráldozat, öngól, kettőt egy
csapásra, komikus végjáték
– hosszasan gondolkodtam,
hogy mi is legyen ennek
a jegyzetnek a címe, de ahogy
mindig, most is győzött a lojalitásom, s csak félve kérdezem,
hogy mi jön még? Egy rosszul
előkészített és még csapnivalóbban végrehajtott, szánalmas
politikai alku után utólag többen is hamut szórnak a fejükre,
s alig hallhatóan azt mormolják: Nem ezt akartuk! S vagyok
annyira naiv, hogy még hitelt is
adok szavaiknak, mert szeretném hinni, hogy ez a lépés is
értünk történt, nem ellenünk. Csak akkor szeretném
látni a jövő útjait megmutató
cselekvési programot is. S ez
az, amit a múlt heti képviselőtestületi bohóctréfa után nem
látok se tisztes, se végtelennyi
távolban. De mint mondtam,
lojális vagyok, s a mai napra
a meteorológusok szép, napos
időt ígértek. Hátha legalább
bennük nem csalódom.

Vadex Kft.,

Rimaszombati Húsvár

következményeként a Hacsi Attila (MKP) által beterjesztett bizalmatlansági indítvány a két főszerkesztő
ellen, amit a képviselők jelentős többséggel elfogadtak. Ezt követte a városi futballklub helyzetéről szóló
jelentés, ami szintén komoly vitákat váltott ki, végül
a képviselők úgy döntöttek, hogy 100 százalékos
tulajdonban lévő kft.-t hoznak létre.
Részletes beszámolóink a belső oldalakon
jdj

AkciÓ: fagyasztott csirkenegyedek 59,90 Sk/kg

fagyasztott tyúk 45 Sk/kg
Bartók B. 24., Rimaszombat
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A Helyi Demokrácia Európai Hete Rimaszombatban

Kanalová a katedrán

A

z Európa Tanács önkormányzatokért felelős miniszterei tavaly határozták el, hogy
minden esztendőben megrendezik az egyes
országokban a Helyi Demokrácia Európai Hetét,
amellyel az a céljuk, hogy rávilágíthassanak,
hogy egy demokratikus állam működése nem
nélkülözheti a megfelelő feladat- és hatáskörrel
rendelkező középszintű, vagyis a regionális
önkormányzatokat. Az Európai Unióban a
Megyei Önkormányzatok felelnek meg ennek,
s közvetítenek a központi kormányzati szint
és a települési önkormányzatok között.
Rimaszombat is részt vett a programban a Besztercebányai Megyei Önkormányzaton keresztül, s az elmúlt hetekben több rendezvényt is
szerveztek, főleg az iskolásoknak. A Kereskedelmi Akadémián Ivo Samson külügyi szakértő
tartott előadást, a diákokkal a helyi önkormányzatokról Július Sojka, Magdaléna Valušová,
Bán Zoltán és Pelle Tibor városi képviselők
beszélgettek a diákokkal, míg a könyvtárban
szintén gyerekeknek Pavol Piliarik alpolgármester tartott előadást a témában. Az Egyesült
Szakközépiskola is bekapcsolódott, ahol az önkormányzatisággal Viliam Vaš városi képviselő
ismertette meg a tanulókat. Az etikai nevelés
keretében azonban egy érdekes előadásra is
sor került, ahová vendégelőadónak a Gemerské

Tizennégy
éve az alkohol
ellen

A
Zvesti főszerkesztőjét, Marta Kanalovát hívták
meg. A téma a demokrácia és a helyi médiák
volt. A rendhagyó órán a diákok meglepően
aktívak voltak, s több kérdést is felvetettek azt
követően, hogy Kanalová kijelentette, a demokratikus szabadság alkotmányba foglaltatik, de
állandóan meg kell érte küzdeni, ahogyan a médiákért is harc folyik, amely során a politikusok
felhasználják az újságírókat. Sajnos kiderült,
hogy az ifjúság egyáltalán nem foglalkozik a
helyi és a központi politikával, nem olvassa és
nem nézi a helyi médiumokat, inkább a bulvárlapokat vásárolják, s a szórakoztató műsorokat
nézik. Megtárgyalásra került a szabad kulturált
véleménynyilvánítás, illetve a fiatalok közéletben történő aktív részvételének a fontossága.
Kép és szöveg: homoly

Helytálltak a vállalkozás-vezető
tanoncok a nemzetközi versenyen is

Itthon tartani a fiatalokat…

Városi Művelődési Központ
esztrádtermében október 15-én immár tizennegyedik alkalommal rendezték
meg az absztinensek ünnepi találkozóját,
ahol sor került az elismerő oklevelek
átadására azon pácienseknek, akik a rimaszombati alkoholelvonó osztály segítségével sikeres absztinensek.
A hagyományosan, minden évben megrendezésre kerülő eseményre a járásból több
mint száz alkoholproblémákkal küszködő
látogatott Rimaszombatba családjaik társaságában, hogy „sorstársaikkal” találkozva,
egymásnak erőt adva továbbra is képesek
legyen az alkoholfüggősséget leküzdeni.
Napjainkban a gondok elől menekülve sokan választják az alkoholt „búfelejtőnek”,
mely nemhogy megoldaná a gondokat, de
sajnos még többet hoz magával. Ezért tartják fontosnak az ilyen találkozókat, összejöveteleket, hogy együtt is kinyilvánítsák,
érdemes káros élvezetektől mentes életet
élni. A rendezvény a kórház, a Salvator, a
Media gyógyszertárak, a Megera virágüzlet, a Wirtschafter papíros, a tiszolci Városi
Hivatal, a bátkai, a rimaráhói, a guszonai,
a várgedei, az újbásti, az osgyáni, a
nemesradnóti, a rimajánosi és a simonyi
községi hivatalok támogatásával jött létre.
he, fotó: MUDr. Peter Strečka

M

ár többször is tájékoztattuk olvasóinkat,
hogy a rimaszombati Régiófejlesztési
Ügynökség 2009 végéig a Leonardo-program
keretében a Youngbusiness.net.3 nemzetközi
programon dolgozik, amelynek harmadik partneri találkozója október 16-20. között, ezúttal
Egerben, Ibrányban és Nyíregyházán valósult
meg. A munkaértekezlet kapcsán átadott három
inkubátor-iroda a rimaszombatiakban még
jobban megerősítette, hogy a fiatal vállalkozók
itthontartásához illetve megfelelő szakmai
felkészítéséhez, támogatásához és segítéséhez
nélkülözhetetlen, hogy Rimaszombatban is
megnyissanak ilyen inkubátorokat, ahová bátran fordulhatnak a pályakezdők.
A program magában foglalja a tanácsadást,
képzések szervezését, de ugyanakkor szorosan
együttműködnek az oktatási intézményekkel
is. A rimaszombati Kereskedelmi Akadémia
diákjai pedig a program keretében nem először
bizonyították rátermettségüket. Előbb itthon, majd Egerben mérték össze tudásukat a
vállalkozás-vezetést szimuláló versenyeken az
egyes csapatokkal. Rimaszombatban, annak
ellenére, hogy minden középiskolát megszólítottak, sajnos a kereskedelmiseken kívül csak a

A Kereskedelmi Akadémia csapata:
Lenka Barancová, Henrieta Hegedűsová,
Zuzana Zölleiová és Mária Mišuráková

gimnazisták neveztek be a versenybe. Egerbe a
Kereskedelmi Akadémia jutott tovább, ahol az
előkelő második helyen végeztek. Felkészítőjük
Mária Mišuráková pedagógus és Jana Uhrinová,
az RFÜ munkatársa voltak, akiket örömmel töltött el, hogy a diákok előadásukkal, fellépésükkel pozitív benyomást keltettek, s gyümölcsöző
tudásra tehettek szert, amelyet reméljük, hogy
Gömörben kamatoztatnak majd.
moly, fotó: Koós István

A rimaszombati alkoholelvonó osztály leghosszabb ideje absztinens páciensei: Bredár
László és Farkas Gyula Rimaszombatból
valamint Marián Toman Nyustyáról
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Hajléktalanszálló és vagyonjogi kérdések
A

rimaszombati Városi Képviselő-testület
októberi ülése, ahogy már megszokhattuk, a Városi Tanács legutóbbi ülése határozatainak megvitatásával indult. Kovács László
városi elöljáró ismertette a tanács döntéseit, s
megtudhattuk, hogy a tanács határozata alapján
leveszik napirendről a képviselő-testület és
egyes hivatalvezetők laptoppal való ellátására
benyújtott napirendi pontot. Az eredeti javaslat
két variációval számolt, az első szerint csak a
városi képviselők, a másik szerint egyes hivatalvezetők is kaptak volna laptopot. A képviselőtestület decemberben dönt majd a kérdésről,
s addigra kidolgoznak egy menetrendet is a
hivatal fokozatos digitalizálására.

Visszavont és megszavazott
vagyonjogi javaslatok
Nem egy vagyonjogi kérdés is napirendre
került, s volt, amit egyhangúlag támogattak
(pl. Michal Kalina kérelmét a nyugat-lakótelepi
gyógyszertár melletti telekrész megvásárlására), de több javaslatot visszavontak, s további
tárgyalásra utalták. Az Artstav szeretett volna a
Gorkij utcában telket vásárolni garázsok építése
céljából, de a testület nyilvános pályázatot írt ki
a telekre, s a telek minimális vételárát 1500 Sk/
m2-ben határozta meg. Heves vita után döntöttek a képviselők a Közép-szlovákiai Energetikai
Vállalat kérvényéről, akik egy 1287 m2-es telekrészt szerettek volna megvásárolni. Az eredeti,
s a Városi Tanács által is támogatott javaslat
ugyan még 2000 Sk/m2-ről szólt, a végén a képviselők több javaslat után az eredetileg javasolt

összeg felében állapodtak meg.
A képviselők módosították a piaci viszonyokat
szabályozó általános rendelkezést, mivel az már
nem felelt meg a hatályos jogi normáknak.

Elkezdik a hajléktalanszálló
felújítását
Štefan Baláž, a Kulturális és Szociális Osztály
vezetője terjesztette elő a városban élő hajléktalanok helyzetéről szóló tájékoztató jelentést,
amelynek központi eleme a Hviezdoslav utcában található férfi hajléktalanszálló felújítása
körüli áldatlan, hosszantartó vita volt. Az
épület nem felel meg a higiéniai előírásoknak,
s a szálló december végéig kapott működési
engedélyt. Külön gondot okoz, hogy az megyei

fenntartású intézménynek számít, s a polgármester már többször folytatott tárgyalásokat a
megye illetékes osztályvezetőivel. Viliam Vaš
kereszténydemokrata képviselő szerint olcsó
demagógia az, hogy minden alkalommal a
társadalmi helyzet a felelős azért, hogy egyesek
mélypontra kerültek.
A képviselők végül 500 ezer koronás (16 597 €)
gyorssegélyt hagytak jóvá, s azonnal elkezdik
a legszükségesebb munkálatokat. A Kulturális
és Szociális Osztály feladata lesz azon tervezet
kidolgozása is, amely a városban élő hajléktalan
nők és a gyerekotthonokból kikerülő fiatalok
elhelyezésére tesz javaslatot. S egyúttal felkérték a polgármestert, hogy folytasson további
tárgyalásokat a megyével.
Ahogy már megszokhattuk, ismét vita volt a
nyári fürdési lehetőségekről, s megszavazták
a városban kialakítandó medencék módosított
költségvetését, Oľga Fabová, a Pénzügyi Osztály
vezetőjének javaslatára a Kríziscentrum 50
ezer koronás gyorssegélyt kapott kifizetetlen
villanyszámlája rendezésére, s 10 ezer koronát a
Hviezdoslav utcai hajléktalanszálló karácsonyi
ajándékainak megvásárlására. Az ülés végén az
Enerco International cég képviselője ismertette
azt a fotovolt berendezésen alapuló projektet,
amelynek segítségével a napenergiát alakítják
át elektromos energiává, s az egykori borüzem
mögötti területen szeretnék működtetni. A
képviselők tudomásul vették és támogatták is a
javaslatot.
jdj, fotó: amb

Pénzautomaták szilveszterkor

D

ecember 31-én késő este az egyes pénzkiadó automatákat leállítják, hogy feltöltsék
őket euróval. A Szlovák Takarékpénztárban
december 31-én 23 órától január 1-jén 2 vagy 3
óráig, a Tatra banka automatái 23 órától 2 óráig,
az Általános Hitelbanké (VÚB) 22 órától 1
vagy 2 óráig, az UniCredit Banké 23 órától 0.30
óráig és a Volksbanké 21 órától 0.30 óráig nem

üzemelnek. Vagyis szilveszter napján pontban éjfélkor a pénzautomaták döntő többsége
nem fog működni. 2009. január 1-jén és az azt
követő napokban a gépek csak 10-es, 20-as vagy
50-es címletű euróbankókat adnak ki. A kétszáz
és ötszáz eurósokkal a későbbiekben sem számolhatunk, mégpedig biztonsági okok miatt, az
öteurós pedig kis mérete miatt fog hiányozni a

berendezésekből. Azok a modernebb automaták, amelyekben egyszerre tárolhatják a koronát
és az eurót is, éjfélkor automatikusan átállnak
eurós üzemmódra. Az ún. POS-terminálok viszont folyamatos üzemmódban maradnak, így
velük az óév utolsó perceiben is lehet fizetni.
jdj

Nyugdíjkiegészítés karácsonykor

J

óváhagyta a szlovák parlament Robert
Madej (Smer) javaslatát, így az idén karácsonyra már az özvegyek és az árvák is kapnak
járadékkiegészítést.
Akik 4 030 (133,8 €) korona alatti nyugdíjat
kapnak, azoknak a szociálisügyi minisztérium
2 000 koronával (66,39 €) emeli meg a kará-

csonyi nyugdíját, akik 4 031 (133,8 €) és 8 059
korona (267,5 €) közötti nyugdíjra jogosultak,
azok 1 750 koronát (58,09 €) kapnak, míg azoknak, akiknek 8 060 (267,5 €) és 12 088 korona
(401,2 €) közötti nyugdíjat visz a postás, 1 500
koronát (49,79 €). Az ennél nagyobb nyugdíjjal
rendelkezők nem részesülnek a karácsonyi
kegyből. Az állami költségvetésből ez a juttatás

közel 1,7 milliárd koronát (56,1 millió €) emészt
fel. A parlament döntött arról is, hogy január
elsejétől emelkednek a nyugdíjak mintegy 6,75
százalékkal, így átlagosan egy nyugdíjas az első
félévben 4000 koronával (132,78 €) kap többet,
mint az idei év hasonló időszakában.
jdj
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Megszavazták a bizalmatlansági indítványt

A

z idén már harmadik alkalommal tárgyaltak a képviselők a Gemerské zvestiről és a
Gömöri Hírlapról, s a főszerkesztők februári és
szeptemberi jelentését is szinte egyhangúlag elfogadták. A képviselő-testület szeptemberi döntésén egyúttal döntött arról is, hogy Hacsi Attila
javaslatára képviselői gazdasági vizsgálatot
indít. Ennek az eredményét az utolsó pillanatban kapták meg a képviselők, de az semmilyen
különösebb hiányosságot nem állapított meg. A
vitában elsőként Pavol Piliarik alpolgármester
kért szót, aki nem tartotta szerencsésnek, hogy
a képviselők állandó rendszerességgel értékelik
a lapot, s javaslatot tett a lap alapító okiratának
a megváltoztatására, s egy 100 százalékos városi
tulajdonban lévő kft. létrehozására. Pelle Tibor
jelezte, hogy már két évvel ezelőtt is javasolta
a lap eladását, s ezt ezúttal is megismételte.
Pelle szerint a szerkesztőségeken belüli rossz
viszonyok, a Gemerské zvesti főszerkesztőjének

összeférhetetlen aktivitásai immár nem oldhatók meg sürgős változtatások nélkül. Ján Fiľo
a költségvetés szétválasztását szorgalmazta.
Sebők Valéria szerint a lakosok megérdemlik a
lapot, s csatlakozott Pavol Piliarik javaslatához.
Bán Zoltán szerint a városnak nincs mediális
politikája, és nem hajlandó a felmerülő személyi problémákkal sem foglalkozni. B. Kovács
István utalt arra, hogy a városban a magyarok
már jó ideje kisebbségben vannak, s nem tartja
etikusnak, hogy a lap költségvetését a magyarok
számaránya szerint határozzák meg, s inkább
kétheti vagy havilap kiadását szorgalmazta.
A vitában ismét szót kért az alpolgármester,
aki nem értett egyet B. Kovács indítványával, s
szánalmasnak nevezte, hogy ország-világ szeme láttára hurcolják meg a város lapjait. Hacsi
Attila szintén az elmúlt hónapok viszonyaira
és hibáira utalt, s bizalmatlansági indítványt
nyújtott be Marta Kanalová ellen. Az elrendelt

rövid szünet után a képviselő módosította
indítványát, s azt kiterjesztette a Gömöri Hírlap
főszerkesztőjére is. Mivel a képviselők két
kivétellel (Ján Zvara és Ján Čeman) a titkos
szavazás mellett döntöttek, hosszas procedúra
következett, amelynek a végén Anita Antalová
kihirdette a szavazás eredményét. A Gemerské
zvesti főszerkesztőjének 3 képviselő szavazott
bizalmat, 14 ellene szavazott. A Gömöri Hírlap
főszerkesztőjében öten bíznak továbbra is,
míg 12 ember nem szeretné, ha továbbra is ő
látná el a főszerkesztői posztot. Négy szavazat
érvénytelen volt. A döntés után Pelle Tibor
visszavonta a lap eladására tett javaslatát, s csak
ketten támogatták Piliariknak a lap transzformálását indítványozó javaslatát. Cifruš István
polgármester lapzártánkig nem döntött a két főszerkesztő leváltásáról, de mindkettőt felkérték,
hogy további intézkedésig vezessék a lapot.
jdj

Támogatni kell a helyi vállalkozókat!

I

lyen végkicsengéssel zárult a Városi Képviselő-testület október 28-án tárgyalt, kis- és
középvállalkozók Rimaszombat területén
kifejtett tevékenységéről szóló jelentésének
megtárgyalása.
A Stratégiai és Városfejlesztési Osztály vezetője,
Eva Muráriková beszámolójában a képviselők
elé tárta, hogy szeptember végéig 2 316 vállalkozót tartanak nyilván a városban, ami 2005-höz
képest 61%-os emelkedést mutat, de a még
mindig 25%-os munkanélküliség rányomja a
bélyegét a város gazdasági életére is. A jelentés

pozitív eseményként jelöli az Euro-Rima Expót,
amelyet idén harmadik alkalommal rendezett
meg a város társszervezésben, de ehhez hozzá
kell tenni, hogy Rimaszombatból csupán
egy vállalkozó vett azon részt! A vállalkozók
városhoz való viszonyulását több képviselő is
negatívan vetette fel. Vannak olyan visszhangok, hogy a kisvállalkozók inkább más városokba teszik a telephelyüket. A Városi Hivatal
elöljárója erre reagálva kifejtette, hogy ezt nem
lehet „kiolvasni” a hivatalnak, s hogy az egyes
vállalkozóknak is partnerként kell viszonyulniuk a városhoz. A 2007-2013-as Városfejlesztési

Koncepció bizonyos passzusa ugyan foglalkozik
a vállalkozásokkal, de nyilván nem alaptalan,
ha a városi képviselők konkrét lépéseket, koncepciót várnak, hogy a vállalkozók informálása,
az együttműködés javuljon a két szféra között.
Rigó László képviselő javaslatára a testület
feladatul adta a polgármesternek, hogy az
illetékes szervekkel dolgozzon ki olyan intézkedéseket a vállalkozók és a város hatékonyabb
együttműködésére, amelyet a februári ülésen
prezentál majd a képviselők előtt.
moly

Élhetünk tisztábban, rajtunk múlik!

A

Városi Képviselő-testület október 28-i
programpontjai között szerepelt a VH
Környezetvédelmi Szakosztály tevékenységéről
beszámoló jelentése is, amely széleskörűen,
részletekbe menően ismertette a képviselőkkel
a környezetvédelem terén elvégzett feladatokat.
A képviselők egyhangúlag, komolyabb vita nélkül tudomásul vették a jelentést. Volt azonban
egy-két megjegyzés, amely főképpen a már lerágott csontú gyakoribb szemételhordás, amely
kétféleképpen orvosolható. Újabb tárolóedények kihelyezésével, de erre a lakónegyedekben
már nincs hely; illetve a gyakoribb szemételszállítással, ami viszont plusz költségekkel
jár. Tudatosítani kell, hogy a szemételhordás
kiadásai és a szemétadó bevételei egyensúlyt
kell, hogy képezzenek – magyarázza lapunknak
Bozó János, a Környezetvédelmi Szakosztály

vezetője, de gyorsan hozzá is teszi, hogy kérdés, hogy az emeltadót kifizetnék-e a polgárok,
hiszen ma is majd 2,5 millió koronás kintlévősége van a városnak a be nem fizetett adókból.
A másik kérdéskör a zöldövezeteket illetve azok
karbantartását érinti, ahol Bozó kiemelte a jó
együttműködést a tamásfalvai Kiút a Jobb Életbe civilszervezettel, akik „aktivált” munkásaikkal Tamásfalva tisztántartásáról gondoskodnak,
de segédkeztek az illegális szemétlerakatok felszámolásában is. A Környezetvédelmi Szakosztály évente megszervezi az őszi nagytakarítást
illetve a veszélyes hulladékok gyűjtését, amely
az idén is átlagos kihasználtságot eredményezett. Ha negatívumot kellene említeni, akkor az
a néhány polgár figyelmetlenségét érinti, hiszen
gyakran előfordul, hogy zöld-hulladéknak szánt
gyűjtőedénybe nem odavaló szemét is bekerül.

Gyakori a lakóházakban az ablakok cseréje. A
lakóközösségek gondnokai tartják a kapcsolatot a kivitelezővel, amelynek az is feladata,
hogy gondoskodjon a munka után fennmaradt
szemételszállításról. Erre a helyi gondnoknak
kell odafigyelnie, s ha ez nem következne
be, akkor időben értesíteni kell erről a Városi
Hivatal szakosztályát. A fakivágási kérvények
beadásának a koordinálása is együttműködést
igényel. Bár Rimaszombatban nem mondható
el, hogy a lakónegyedekben elhanyagolt fák
lennének, de mindig akadnak elégedetlenkedők. A hatékonyság érdekében érdemes előbb
a lakóközösség gondnokához fordulni, s együtt
kérvényt benyújtani a hivatalba.

moly
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A hét kérdése:

Mit szól Stubendek Márta
és Stubendek Ákos indulásához?

N

ovember 22-én rendkívüli helyhatósági választásokat tartanak több községben, így
Rimaszécsen is, ahol az Alkotmánybíróság (AB)
választási rendellenességek miatt megszüntette
a választások eredményét, s ezzel megszűnt
mind a polgármester, mind a képviselő-testület
mandátuma. Az alkotmánybírósági leirat név
szerint megemlíti Stubendek Ákost, a polgármester, Stubendek Márta fiát is, akinek szerepe
lehetett a választások befolyásolásában, hisz
egy személyben képviselőjelölt és választási
megfigyelő is volt. Az új választáson mindketten indulnak, előbbi képviselő-, utóbbi polgármesterjelöltként. Mi erről a véleménye?

Csáky Pál, az MKP országos elnöke:
Az említett személyek jelölésével kapcsolatban az
a véleményem, hogy törvényes joguk van indulni
a rendkívüli helyhatósági
választásokon.

Simon Zsolt, az MKP járási elnöke:
Mivel az AB egyértelműen nem állapította meg
Stubendek Márta felelősségét, bár egyértelmű-

en az ő javára csaltak,
azt kéri az MKP járási
elnöksége az Országos
Tanácstól, hogy váltsa le
az alelnöki posztról, mert
nem szeretnénk, ha újabb
folt esne a párt becsületén. Azokat viszont, akik
az AB döntése értelmében részesei voltak a csalásnak, a járási etikai
bizottságra adtuk, hogy az döntsön arról, hogy
ezek a személyek nem sértették-e meg a párt
alapszabályában lefektetett elveket.
jdj

Vélemény

Emlékkő az útszélen
Felföldnek is megvan az Olaszliszkája!
Egy éve, hogy brutális gyilkosság áldozata lett Együd Tamás Serkében.

S

ajnos már Gömör is elmondhatja, hogy
emlékkövet kellett állítania egy ártatlan
embernek, aki erőszak áldozatává vált. 2007.
októberében ilyentájt kaptuk a hírt, hogy
Serkében brutálisan, mondjuk ki, agyonverték
Együd Tamást. Megmozdultak a civilek, belekapaszkodott a média, s máris úgy tüntették fel a
szolidaritásukat kifejező polgárok demonstrálását, hogy maga a romakérdés árnyékba szorult,
s nemzetiségi kérdést keráltak belőle. Pedig de
nagyot tévedtek, hiszen magyarok és szlovákok egymásba kapaszkodva léptek fel! Serke
polgármestere akkor is távol maradt, s távol
maradt idén is, amikor október utolsó szombatján a szomorú esemény évfordulójára összegyűltek a családtagok és egy-két falubeli. A
megemlékezés csendesen történt. Nem merték,
s nem is akarták a nyilvánosságot értesíteni az
eseményről. Tartottak valami olyantól, amelyre
még régiónkban soha nem volt példa. Hiszen
azon szervezetek, amelyek bátran felvállalják,
s megálljt kiáltanak a roma bűnözésnek, soha
nem követtek el szabálysértést, mindig a törvényeket tiszteletben tartva, lelkiismeretük szerint
cselekedtek! Ellentétben azokkal a romákkal,
akiket a törvény magas fokon véd. Hiszen a két
gyanúsított ugyan vizsgálati fogságban van, de
„különösen súlyos rablás” vádjával indult ellenük eljárás, amelyben egy szó sincs arról, hogy
ennek következtében kioltottak egy ártatlan
emberéletet. Az elkövetők mindent tagadnak,

de azóta, hogy ők a cella hűvösét „élvezhetik”,
a faluban kimondottan visszaesett a bűnözés,
nincsenek verekedések, pénzelszedések. Igaz,
hogy időközben a közvilágítás problémája is
megoldódott, és kamerával beláthatóvá tették
azt a „bűnfészket”, ahol ottjártunkkor is több
fiatal éppen „szipuzott”. Hiszen az eleddig
kedvelt drogokat esténként ugyan még mindig
szállítják a községbe, de pénzszűkében „kénytelenek” áttérni a butító hígítóra, s csak tétlenül
szédelegnek, nincs különösebb életcéljuk.
Együd Tamásnak pedig lett volna, elvesztette
édesapját, majd keresztapját, munkahelyét,
de talpra szeretett volna állni, hiszen családja
számított rá. Rokonai, barátai, ismerősei ma
is feldolgozatlanul állnak a tény előtt, hogy
váratlanul gyilkos kezek küldték a másvilágra,

akik lehet, hogy meg sem kapják méltó büntetésüket (?). A fájdalmat enyhítvén emlékeztek
meg róla október 25-én, s a tett helyszínének
a közelében, az útmentén emléktáblával
ellátott emlékkövet helyeztek el. Szaniszló
Zoltán alpolgármester, Szabó Mihály, ifj. Barta
Béla és Lichtmanegger Tibor helyi képviselők
lemondtak képviselői jutalmukról az emlékhely
megépítésének a javára, de az ügyet többen
is támogatták. Szinte naponta hallani, hogy
romák tartják rettegésben a polgárokat. Sokszor
tettlegességig is fajul a macsó fiúskodásuk.
Rendőrségi hírek sora érkezik, hogy megverték
a polgármestert, vagy éppen az iskolák pedagógusait a háborgó roma szülők. Az eset tehát
nem egyedüli, csak a média hallgat…
Kép és szöveg: Homoly E.
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Lapajánló
Gömörország 2008/3
Megjelent a Gömörország
idei harmadik száma,
melynek kiemelt témája
a „8”-as fordulatok, melyhez Kövesdi Károly írt
vezércikket. Lang László
az impériumváltás első
éveit veszi górcső alá, Kiss
Domokos Dániel Mikler
Sámuel evangélikus lelkészre emlékezik, Gaál
Lajos a Javorník-völgybe és környékére kalauzol el bennünket. Folytatódik a Palócföld orvosai sorozat, ezúttal Decsy Sámuel rimaszombati
éveinek bemutatásával. A folyóirat őszi számát
a „fény megálmodói”, azaz a Gömöri Fotóklub tagjainak fényképei illusztrálják, s be is

mutatják a fotósok eddigi megvalósult s további
terveit.

Kassai Figyelő
A független magyar folyóirat októberi száma ezúttal sem okoz csalódást az
olvasóinak, hiszen gazdag
tartalommal jelent meg.
Több fontos eseményen
is jelen voltak a lap szerkesztői. Skultéty Csaba
Késmárk német-magyar
diákvilágát is felidézi, míg Krivánszky Miklós
Beneš, a likvidátor; Mihályi Molnár László pedig Sötétség délben? címen közöl írásokat.
he

Programajánló
Zsapka duó koncert
2008. november 4. (kedd), 19.00 óra
A Rimaszombati Városi Művelődési Központ
és a Zenebarátok Köre a XXVIII. Zenei Ősz
rendezvénysorozat soron következő koncertjét
a fuvola-gitár kettős, Zsapka Dagmar és József
adja. A Zsapka-duó 1979-ben alakult, s szinte
valamennyi európai országban szerepeltek
már. Fellépésük rimaszombati helyszíne a VMK
színházterme.

Palócföld bemutatkozása

2008. november 6. (csütörtök), 17.00 óra
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet és a Palócföld Szerkesztősége
tisztelettel meghívja és szeretettel várja Önt és
kedves ismerőseit, barátait a Palócföld 2008/4.
számának bemutatójára a könyvtár előadótermébe. Meghívott vendég: Ádám Tamás költő,
író, szerkesztő. Közreműködik: Pap Dávid és
Pap József. A bemutatásra kerülő lapszám többek között Ádám Tamás versét, Sulyok László
Deme Attilával készített interjúját, Szabó Edina
Szabó Lőrinc és Koós István Kosztolányi Dezső
poétikájáról szóló tanulmányát, Toronyi Judit
és Szirácsik Éva írását tartalmazza.

Csetneki magyar csipke kiállítása
2008. november 7. (péntek), 14.00 óra
A Szontagh testvérek nem elégedtek meg az ír
csipke készítési módszerének átvételével, ezért
a magyar úrihímzés formáival gazdagították
a motívumkincset, s megalkották a csetneki
magyar csipkét, amely ma is fénykorát éli.
A Gömör-Kishonti Múzeumban rendezendő
kiállítás a múltat és jelent kívánja bemutatni. A
kiállítás anyagát Medgyesiné Vághy Ida, Lipcsei
Lászlóné, Dr. Oláh Andrásné, Suba Árpád,
Pintérné Stefkovits Judit és Petrusz Tibor,

Kerti munkák
a 45. hétre
Gyümölcsöskert
A lehullott lombot szedjük össze és hordjuk a komposzttelepre. Fejezzük be a szerves- és a műtrágyák kiszórását. A fákból a
szuvas ágakat tőből vágjuk ki. A törzs és a
vastagabb ágak odvait takarítsuk ki a bennük felhalmozódott bomló szerves anyagoktól, majd cementhabarccsal töltsük ki a
lyukat. Az elöregedett alma- és körtefákat
ifjítsuk. Ügyeljünk, hogy a meghagyott
ágcsonkokon maradjanak fiatal vesszők,
amelyekből a következő tavasszal az új
korona kinevelhető. A mogyoró- és ribiszkebokrokról a bujtással nyert sarjakat éles
metszőollóval válasszuk le az anyatőről és
azonnal ültessük állandó helyükre.

Szőlő
Bölcsey Terézia, a rozsnyói Bányamúzeum
bocsátották rendelkezésre, de megtekinthetők
lesznek a Szontagh család után fennmaradt
eredeti csipkék és dokumentumok is. A kiállításnak, mely december 5-ig látogatható, Gecse
Annabella a kurátora.

Ötvenéves a Sobotienka
2008. november 8. (szombat), 18.00 óra
A Városi Művelődési Központ minden érdeklődőt meghív a Sobotienka fúvószenekar megalakulásának 50. évfordulójára rendezett ünnepi
koncertre, mely a VMK színháztermében kerül
megrendezésre. Belépődíj: 50,- / 30,- Sk.

Üvegművészet
2008. november 12. (szerda), 14.00 óra
A Gömör-Kishonti Múzeum üveggyártási
produktumaiból válogatták össze a következő
kiállítást, melyet az érdeklődők 2009. január
31-ig tekinthetik meg.

PLIKK novemberben
2008. november 12. és 19., 17.00 óra
A Pósa Lajos Irodalmi és Közművelődési
Kávéház tisztelettel hív és vár minden érdeklődőt novemberi rendezvényeire a Három Rózsa
Kávézóba (Fő tér 20.) 2008. november 12-én
(szerda), 17.00 órakor Zombori Ottó, csillagász
„A költők és a csillagok ...” c. vetítéssel egybekötött előadása kerül megrendezésre.
2008. november 19-én (szerda), 17.00 órakor az
ITTHON c. nemzeti kulturális havilap főszerkesztőjét, Batta György író, újságírót és kiadóját, Hrubík Bélát, a Csemadok országos elnökét
látják vendégül Rimaszombatban. A programok
a VI. Győry Dezső Kulturális Napok keretében
kerülnek megrendezésre.
Összeállította: moly

Az új szőlő telepítését lassan fejezzük
be. Csak kifogástalan minőségű, egészséges szaporítóanyagot ültessünk el. Ha a
mustunk valamilyen oknál fogva nehezen
vagy egyáltalán nem erjedne, úgy azonnal
használjunk fajélesztőt. A szüret befejezése után tisztítsuk meg, majd fertőtlenítsük
a gyűjtőedényeket, a zúzó-bogyózót, a
prést, stb. A borospincében átható vagy
kellemetlen szagú anyagokat nem szabad
tárolni!

Zöldségeskert
Ha a káposztát valamilyen oknál fogva
még nem szedtük volna fel és közben
a fejek megfagytak, úgy a fagyott fejeket
kesztyűben szedjük, különben ujjaink
romló foltokat hagynak a káposztafejeken.
A fejes káposzta -5°C-ig nem károsodik.
A bimbóskelt folyamatosan szedjük. Most
már véglegesen szedjük fel a gyökérzöldségeket és rakjuk pincébe vagy verembe.
A vékonyabb petrezselyemgyökereket
zöldjéért hajtathatjuk. A gyökereket
szorosan egymás mellé ültessük homokba
és helyezzük 6-8°C-os helységbe. A zeller
lombját a szívlevelek kivételével távolítsuk el. Az áttelelő salátát és kelkáposztát
a növények megerősödése után takarással
védjük.

Virágoskert
A gyepről folyamatosan távolítsuk el
a lehullott lombot. Ugyanakkor a lombot
a bokrok, fák aljáról, évelők ágyásairól ne
távolítsuk el. Ha a fólia alatt még virágzik
a krizantém, a frézia, a késői kardvirág,
úgy ezeket még rendszeresen öntözzük,
gondozzuk. A hobbiházban meg kell kezdeni a fűtést. Még telepíthetünk rózsát.
Farsang István
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Hogy a gyermek anyanyelvén teljesedjék ki
A

Rákóczi Szövetség a magyar polgárok
támogatásának köszönhetően szolidaritását kifejezvén támogatja a magyar iskolába
beiratkozott kisdiákokat. Idén is a Beiratkozási
program keretében több mint ötven iskolát
látogattak meg, s adták át a szimbolikus 10 000
Ft-ot. Bátkában, Rimaszombatban és Feleden
a Rimaszombat és Vidéke Polgári Társulás térségébe tartozó települések kiselsőseinek a szülei vehették át az oktatás-nevelési támogatást

az ünnepélyes átadási napon, melyre október
27-én került sor Surján László, a Fidesz európai
parlamenti képviselője, Halzl József, a Rákóczi
Szövetség elnöke és Kiss Péter, az ösztöndíjátadás koordinátora közreműködésével. Surján
köszöntőjében a szülőknek egy élethelyzetet
vázolt fel, amikor Németországban egy helyen
kérte a számláját, s az alkalmazott görögül,
azaz anyanyelvén számolt, így volt teljes
értékű ember. S megköszönte mindenkinek,

hogy gyermekét magyar iskolába íratta. „Jól
döntöttek, hogy nem tették ki gyermeküket
a sehová tartozásnak!” – zárta gondolatát.
A budapesti vendégeket kis kultúrműsorral
fogadták a gömöriek, ahol összesen 312 tanuló
részesült támogatásban. Csak kérdés maradt,
hogy a Benjáminok, Zsaklinok, Nicolasok és
Rómeók szülei megfelelően használták-e fel
a támogatást...
Homoly E.

Fény által - Kovács Attila egyéni tárlata
A

Győry Dezső Kulturális Napok rendezvénysorozat keretében valósult meg
Kovács Attila „Fény által” c. fotókiállítása 2008.
október 29-én koradélután a rimaszombati
Tompa Mihály Református Gimnáziumban
(TMRG). A kiállítás megnyitóján a megjelenteket Sebők Attila, a TMRG igazgatója üdvözölte,
s kifejtette örömét, hogy Kovács Attila, mint az
iskola egykori tanítványa ezen fotókiállítással
tért vissza az iskola falai közé. Majd átadta a
szót Benedek Lászlónak, a Gömöri Fotóklub
vezetőjének, hogy méltassa a képeket, aki tömören és frappánsan jelezte, hogy a képek ma-

gukért beszélnek, s inkább a rimaszécsi Kovács
Attilát úgy mutatta be a közönségnek, mint a
Gömöri Fotóklub aktív tagját, aki az elmúlt egy
év alatt is nagyon szép eredményeket ért el a
fotózásban. Több egyéni és csoportos kiállítása
volt, s Magyarországon illetve Erdélyen kívül
Franciaországban is kiállították egy képét, a
sárospataki Reneszánsz Életérzés a Kortárs
Magyar Fotóművészetben fotópályázatán pedig
díjazták fotóját. Annyi kiállítás után a rimaszombati közönség is elmélyülhet alkotásaiban.
A kiállítás november 28-ig lesz megtekinthető.
Kép és szöveg: moly

Régi ládák titkai
R

endhagyó népzenei órát tartott a középiskolásoknak Écsi Gyöngyi és Kováts Marcell
előadóművész a Városi Művelődési Központban
október 29-án délelőtt. Hiánypótló segédanyagként szolgált a történelem-, az irodalom- és
a zene-tanításhoz. Écsi Gyöngyi énekét és
mesemondását a szakma az elsőként kiosztott
Michel Indali-díjjal Budapesten 2003-ban és
a Mikola Anikó-díjjal Pozsonyban 2007-ben

jutalmazta. A 18. századbeli éneket, szerelemről szóló éneket, balladát, regölését mutatta be
a diákoknak. A legősibb dallamok táltos dob
kíséretében hangzottak el, a dob érdekessége
az, hogy kecskebőrből készült. Kováts Marcell
régi ismeretlen hangszereket mutatott be, a
rezgésekkel hatni lehet a lélekre, így van ez a
különböző hangszerekkel. A tárogató a kuruc
korból származik, a török sípból alakult ki,

ilyen a tilinkó is. A törökök és a kurucok hadi
jelzésekre használták. Ebből a korból ismert
még a táltos dob, a furulya és a tekerőlant is.
Bemutatta a kecskedudát, ami három sípból
áll, amelyek folyamatosan szólnak. Érdekesség
az, hogy a dudát összehangolni nem lehet, így
ebből ered az a mondás, hogy két dudás nem
fér el egy csárdában.
Csölle Edit

Artefaktok felidézése
I

dén 23. alkalommal rendezték meg a nagy
múltú szlovák művészeti tábort, a LETAVY-t.
A nyári képzőművészeti, irodalmi, színházi
és fényképész tábor alkotói talán utoljára
találkoztak a Kopárhegyen. Lehet jövőre új
helyszínen kapnak esélyt a fiatal tehetségek,
hogy felfedezzék vagy elmélyítsék a művészet
iránti szeretetüket. Hogy alkotni, s maradandót
létrehozni jó, azt mi sem bizonyítja jobban,
mint az október 24-én a Városi Művelődési
Központ Ganevia Galériában nyílt tárlat, ahol

több mint 400 válogatott mű került kiállításra,
hogy szemléltesse a táborban résztvevők alkotókedvét és tehetségét. A kiállításra egybegyűlt
szépszámú közönséget a kultúrház igazgatója,
Ľubomír Šárik üdvözölte, s felkérte Marian
Lackot, a tábor szülőatyját, hogy nyissa meg
a tárlatot. A kulturális programot a rimaszombati M.E.L.L. együttes biztosította. A kiállítás
megtekinthető november 28-ig tekinthető meg.
Kép és szöveg: he
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VERSENYFELHÍVÁSOK

Duna Menti Tavasz Fesztivál
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Duna Menti Tavasz
országos gyermek báb- és színjátszófesztivál főszervezőjeként a Csemadok Művelődési Intézete, a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi
Választmánya, társrendezőivel, Dunaszerdahely Önkormányzatával, a
Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központtal, a Védcölöp Alapítván�nyal, Nagyszombat Megye Önkormányzatával közösen meghirdetik a
XXXIV. DUNA MENTI TAVASZ fesztivált a 2009-es évben.
A verseny jellemzése:
Az amatőr gyermek bábozás és színjátszás évi szezonális kicsúcsosodása, a csoportok és egyének (bábszólisták) egész évi alkotó tevékenységének bemutatkozása a bábjátékos, színjátszó és szerkesztett játékok kategóriában (a szerkesztett játék minden olyan előadás, amely különböző
műfajú művek önálló egységgé szerkesztésével készül és valósul meg,
pl.: mozgásszínház, irodalmi színpad, pódiumjáték, dramatikus népi
játék, illetve ezek ötvözete).
A VERSENY KATEGÓRIÁI:
1. bábjátékos kategória, csoportok és szólisták részére, 2. színjátszó
kategória , 3. szerkesztett játékok kategória.
A VERSENY FORDULÓI ÉS IDŐPONTJAI:
• Válogató fesztiválok és rendezőik:
• Csemadok területi választmányok: Galánta, Dunaszerdahely, Érsekújvári járás, Tornalja
• Más intézmények: Duna utcai iskola Pozsony, Komáromi Művelődési
Központ, Léva (Mesevilág fesztivál), Bodrogközi- és Ung-vidéki Kulturális Központ (Latorca Menti Tavasz)
• A benevezésektől függően minimális változás várható.
• A regionális fesztiválok és a válogatások időpontja: 2009. április 26 május 10.
• Országos döntő helyszíne, időpontja: Dunaszerdahely, 2009. június
2-5., (kedd-péntek)
MEGHIRDETETT DÍJAK, HELYEZÉSEK:
Regionális versenyek: A Művelődési Intézet oklevelet, emléklapot
biztosít a válogatófesztiválokra. A Csemadokon kívüli válogatófesztiválok rendezői, akik fesztiváljukkal csatlakoztak a DMT-hoz, (pl.:
Királyhelmec, Léva), a zsűri értékelése alapján, további saját díjat,
oklevelet ad(hat)nak ki.
Országos döntő díjai:
• Dusza István díj (a tehetséges csapat díja). A következő évfolyamra biztosítja a csoport részvételét az országos döntőben. A válogatás
lezárása után a válogatóbizottság tagjai javasolják, és az országos döntő
eredményeinek hirdetésében ismertetik.
• Életműdíj (a mozgalomban elért eredmények alapján, egyéni díj),
évente egy adható ki báb vagy színjátszó kategóriában
Szakmai díjak– az országos döntő díjai (kategóriánkként):
1. Fődíj, egy adható ki, 2. Nívódíj, megosztható, 3. Rendezői díj
A zsűri a szakmai védnökkel való előzetes egyeztetés után egyéb díjakat
is kiadhat.
Képzőművészeti verseny:
Az országos döntő fő kísérőműsorának meghirdetésére a Duna Menti
Tavasszal egy időben kerül sor. A 2009-as év alkalmából, a Csemadok
megalakulásának 60. évfordulója alkalmából a Duna Menti Tavasz szervezőbizottsága Iskolám és lakhelyem kulturális élete címmel a Duna
Menti Tavasz fesztivál idejére gyermek képzőművészeti versenyt hirdet,
a felhívás a versenyszabályzat mellékletét képezi.
BENEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2009. február 25.
Szakmai tanácsadás: PhDr. Kamenár Horváth Éva, ekamenarova@
chello.sk, mobil: 0908 788 855
Mgr. art Kecskés Marika , anderlova@centrum.sk
ELÉRHETŐSÉGEK:
Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely - P.O.BOX 16.,
Bacsákova 240/13., 929 01 Dunajská Streda, tel.: 031/552 24 78, fax:
031/550 98 30, mobil: 0905/358 529, e-mail: intezet@csemadok.sk,
vagy huszar@csemadds.sk. A versenyszabályzat és bővebb információ
letölthető a www.csemadok.sk honlapról.

2008. 11. 3.

Tompa Mihály Országos Vers- és
Prózamondó Verseny
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Tompa Mihály Országos Versés Prózamondó Versenyének főszervezőjeként a Csemadok Rimaszombati
Területi Választmánya, a Csemadok Művelődési Intézete társrendezőivel a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a Szlovákiai Magyar Szülők
Szövetségével, Rimaszombat város Önkormányzatával, a Rimaszombati
Városi Kulturális Központtal, a Rimaszombati Gömör-Kishonti Népművelési
Központtal közösen meghirdetik a XVIII. TOMPA MIHÁLY ORSZÁGOS
VERS-ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYT a 2009-es évben.
A VERSENY KATEGÓRIÁI:
1. kategória: az alapiskolák 1-3.évfolyamai
2. kategória: az alapiskolák 4-6. évfolyamai
3. kategória: az alapiskolák 7-9. évfolyamai / a 8-éves gimnáziumok 3-4-5.
évfolyamai
4. kategória: középiskolások / a 4 éves gimnáziumok, szakközépiskolák,
a 8-éves gimnáziumok 6-7-8. évf.
5. kategória: egyetemisták, felnőttek (korhatár nélkül)
6. kategória: énekelt versek, 12 éves kortól egyénileg vagy csoportokban
7. kategória: lírai színpad, versszínház (korhatár nélkül)
A VERSENY FORDULÓI ÉS IDŐPONTJAI:
1. osztály, -iskolai versenyek megrendezésének határideje: 2009. január 15
2. egyetemi, körzeti- és járási versenyek: 2009. február 28.
3. országos elődöntők: 2009. március 20.
4. országos döntő: 2009 április 23-25., Rimaszombat
MEGHIRDETETT DÍJAK, HELYEZÉSEK:
• I.-II.-III.- díj – kategóriánként (minden szinten)
a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának díja a hazai szerző művét mondó
legsikeresebb előadónak
• a közönség díja (országos döntő)
• a zsűri különdíja (országos döntő)
• szerzői, előadói díj (6. kategória, országos döntő)
ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK
• a vers- és prózamondók két produkcióval készülnek a versenyre • kiemelten
ajánlott, hogy az egyik mű szlovákiai magyar szerző alkotása legyen • a zsűri
vitás esetekben kérheti mindkét produkció előadását, az országos döntő
kivételével • az országos döntőben az elődöntőn elhangzott és díjazott egy
(1) produkcióval szerepel a versenyző • a zsűri az országos döntőn nem adhat
ki megosztott díjat • diákok esetében a benevezés nem a lakhelyhez, hanem
az iskola helyszínéhez kötődik • a tavalyi országos helyezettek az országos
elődöntőkön, az országos elődöntők tavalyi győztesei a járási versenyekben
kapcsolódhatnak be a versenybe, de a versenybe való benevezés határidejéig
(azaz 2009. január 25-ig) mindenképpen be kell nevezniük ugyanúgy, mint
a többi résztvevőnek. Ez a rendelkezés kategóriaváltás esetén is érvényes
a produkció maximális időtartama öt (5) perc! • a zsűri elnöke (titkára)köteles leállítani a versenyzőt az 5 perc leteltével! • a szervezők kérik az alsóbb
szintű versenyek szervezőit, hogy ezt az utasítást megkülönböztetett figyelemmel kövessék! • az V.- VI. VII. kat. résztvevői az országos elődöntőkön
kapcsolódnak be a versenybe, benevezési lapjaikat a Csemadok Művelődési
Intézetének küldik a versenybe való benevezésük határidejéig (azaz 2009.
február 15-ig). A VI. és VII. kategória résztvevői külön a saját kategóriájukra
készített benevezési lapokon. • A Művelődési Intézet oklevelet, emléklapot
biztosít a regionális versenyekre, illetve országos elődöntőkre.
BENEVEZÉSI HATÁRIDŐK:
I., II., III., IV. kategória: 2009. január 25. , az illetékes Csemadok Területi
választmányainak titkárságain, V., VI., VII. kategória: 2009. február 15., a Csemadok Művelődési Intézeténél
Szakmai tanácsadás: PhDr. Kamenár Horváth Éva, ekamenarova@chello.sk,
mobil: 0908 788 855
ELÉRHETŐSÉGEK:
Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya, Jesenského 5., 979 01
Rimavská Sobota, tel.: 047/5623 112, mobil: 0907/87 14 51, csemadokrsz@
stonline.sk
A versenyszabályzat és bővebb információ letölthető a www.csemadok.sk
honlapról.

KÖZLEMÉNYEK
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 45 . hétre
November 8-án, szombaton
Salvator gyógyszertár
November 9-én, vasárnap
Rimava gyógyszertár

Fogorvos
November 8-9-án, szo.-vas.
MUDr. Štovčík Michal, Sport utca
3., tel.: 56 27 353

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban október 28-án az alábbi személyek
adtak önkéntesem vért:
Ladislav Bódy, Miloš Gaži, Peter
Bialoň, Ildikó Ďurišková, Attila
Gembický, Ján Trnavský, Juraj
Gál, Ondrej Kret Rimaszombatból, Kvetoslav Murín Kálosáról,
Marian Pauko, Ján Parobek,
Dušan Demeter, Ján Vlček
Klenócról, Reinhard Brecher
Uzapanyitról, Erika Kosecová
Ajnácskőről, Štefan Komora
Cserencsényből, Stanislav Rohár,
Marcela Rohárová Meleghegyről, Bódi László Rimaszécsről,
Štefan Gembický, Štefan Hanic
Zeherjéről, Radoslav Fujdiar
Tiszolcról, Tóth László Nagybalogról
Először adtak vért: Manuel
Pedarnig Uzapanyitról, Ondrej
Kriška Tiszolcról, Vladimír Kollár
Klenócról
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
November 5-én,
szerdán 19.00 órától
Karamazov testvérek
Dosztojevszkij színműve
alapján
November 6-7-8-9.
csüt-vas.-ig 17.30 és 20.00
órakor
Báthory
Juraj Jakubisko történelmi
filmje. Szlovákiában is már
közel félmillióan látták a
neves rendező filmjét a csejtei
véres grófnőről, amely Rimaszombatban is nézőcsúcsot
hozott. Ha még esetleg nem
látta volna, most megteheti.
A film főbb szerepeiben Anna
Frielt, Karel Rodent Hans
Mathesont, Vincent Regant,
Franco Nerot és Deana
Horváthovát láthatjuk.

Felhívások

		
Vasárnap:
		

IPOO-tanulási modell képzés
SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai
Központ 2008. őszi pedagógus-továbbképzéseiből
ajánlunk:
IPOO – tanulási modell – nevelőtestület részére
10 órában - Tornalja, Kazinczy Ferenc MTNY
AI, november 29., 8.30 óra A célcsoport: akik a
tanulásban akadályozottaknak akarnak segíteni.
Képző: Mező Ferenc egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem. Jelentkezés: Hubay Adél (kfmtnyat@
pobox.sk), telefon: 047 – 5522396. A jelentkezés
határideje: november 20.

Hogyan tovább a kistérségi
közoktatásban
A Feledi Közös Tanügyi Hivatal tisztelettel meghívja Önt a Hogyan tovább a kistérségi közoktatásban
konferenciára, melynek időpontja 2008. november
5., 8.30 órai kezdettel, helyszíne pedig a feledi
kultúrház tanácsterme. A konferencia célja: útmutatás, hasznos tanácsok nyújtása az iskolavezetők
és fenntartók számára a pedagógiai program és a
helyi tanterv készítéséhez. A kistérségi közoktatási
együttműködés eredményeinek bemutatása, további esélyei és lehetőségei. A célcsoport a kistérségi
alapiskola igazgatói és helyettesei valamint a kistérség polgármesterei, mint az alapiskolák fenntartói.
A megjelenteket Mihályi Gábor, Feled polgármestere köszönti. Szigeti László parlamenti képviselő
a SzK közoktatási törvényéről, Kormos Dénes
parlamenti képviselő pedig a közoktatás tervezéséről – a pedagógia programról és a helyi tantervről
tart előadást. RNDr. Ladislav Topoľský, a Besztercebányai Kerületi Tanügyi Hivatal elöljárókának
témája A nemzeti és helyi tanterv, míg RNDr. Miloš
Novák, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat
tanügyi osztályvezetője a helyi tanterv kidolgozásának lehetséges módjairól beszél. Majd a szakmai
konferencia további részében sor kerül a kistérségi
összefogás eredményeinek a megtárgyalására, a
megvalósult rendezvények ismertetésére, illetve a
kistérség iskoláinak a beszámolóira. De az oktatási
szakemberek meghallgathatják a meghívott vendégek tanácsait is, akik között szerepel Szögedi
Anna és Simon Zsolt parlamenti képviselő, a BBMÖ
képviselői és alelnöke, Jozef Šimko, A SZMPSZ
alenöke, Ádám Zita, a VH Oktatási Osztályának
vezetője Eva Alevová és az alapiskola igazgatók
klubjának elnöke, Koloman Migra.

Téli stadion nyitva
tartása a 45. hétre
Hétfő és kedd:
		
Szerda:		
		
Csütörtök:
Péntek:		
		
Szombat:		
		

11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30, 		
19.30 – 21.00
10.00 – 11.30, 12.00 – 13.30, 		
18.30 – 20.00
11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30
11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30, 		
18.30 – 20.00
10.00 – 11.30, 12.00 – 13.30,
14.00 – 15.30, 16.00 – 17.30, 		
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18.00 – 19.30
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.

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)

„Nem az a fájdalom,
melytől könnyes a szem,
hanem amit a szívünkben hordunk, némán
csendesen.”
Fájó szívvel emlékezünk
2008. november 6-án,
halálának 10. évfordulóján

id. Csízi Lászlóra
Rimaszombat
Aki ismerte őt, emlékezzen rá ezen a szomorú
évfordulón.
Felesége, lánya és unokái, Katka és Alica
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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
• Megbízható, becsületes, dolgos
takarítónőt keres?! Irodák,
lakások takarítás más segítség
a háztartásban idősek számára. Rimaszombaton kívül
is (környező falvak). Hívhat
0910643306 mindent megbeszélünk.
1551-44
• Takarítói szolgáltatást kínálok
magánvállalkozóknak.
Info: 0907 566 271
2267-45
* Szeretne lakást venni, de nem tud a
bankban megfelelő bevételt igazolni?
Kölcsönt adtunk nem megszokott módon. A tartozási regiszter ellenőrzése és
kezes nélkül. Kapcsolat: 0948 603 258
1556-44

Ingatlanok
• www.makroreality.sk
1305-19
• Veszek 2-3 szobás lakást
Rimaszombatban. Tel: 0903
514 656
1406-44
• 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 építkezés alatt álló
családi ház Szabatkán (a főbb
munkák már tető alatt). Tel:
0905 446 136.
1514-45
• Eladó öregebb családi ház
Rimaszombatban az Kör
(Okružná) úton. Ára: 400 000
korona. Tel.: 0905 444 775.
1532-45
• Eladó háromszobás lakás,
saját tulajdonban a Rima-lakótelepen. Ára: 1 000 000,- Sk. Tel.:
0903 021 623, 0904 805 485.
1539-45

Állás
• Takarítónőt keresek Ausztriába, 850-1050 eur. Tel.: 0915
829 431.
1541-45

• Könyvelés vezetése. Tel: 0911
846 062
649-44

Szabad munkahelyek

• Yura Eletec Corporation Slovakia
kft, Rimaszombat – szalagmunkás
(alapiskolai végzettsége)
• Tauris rt., Rimaszombat – külföldi kereskedő referens (teljes középfokú végzettség, angol nyelv),
irodai asszisztens (teljes középfokú végzettség, angol nyelv),
csontoló (inaslevél), manipulációs
munkás (inaslevél)
• Lidl v.o.s, Rimaszombat – a
szórólapok disztribúciójának
ellenőrzője (inaslevél)
• Scorpion 26, kft., Rimaszombat
– biztonsági őr (inaslevél + plusz
érvényes igazolány)
• Balázs Július, Rimaszombat – zöldség- és gyümölcsárus
(inaslevél)
• KORO kft., Rimaszombat –
élelmiszeripar-gyártási munkás
(inaslevél)
Bővebb információ a 047/2450407,
2450408-as telefonszámokon
vagy személyesen a Munkaügyi
Hivatal épületében (Rimaszombat,
Cserencsényi út 18., 209-es ajtó)

EUROMOTEL

Egyéb
• Eladó 2 drb cserépkályha
nagyon jó állapotban. Ár 2500
Sk/darab, valamint 1 drb
gáztűzhely, és 4 drb gázkályha
(gamatka), mind jó állapotban.
Ár megegyezés szerint. Info:
0905499280
1527-45
• Házi szőttest, (vásznat), régiségeket és régi akkumulátorokat vásárlok. Tel: 0903 537 225.
1531-49
• Eladó sötét színű ebédlőfal. Ára: 2000,- Sk. Tel.: 0905
236 806.
1555-44

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

Restaurant

Kassai út, Rimaszombat
meghívjuk Önt:

ÍNYENCSÉGEINKRE
OLCSÓ ELSZÁLLÁSOLÁS

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

LILIPUT
gyermekruha a posta
mellett, Rimaszombatban

Új téli
áru!

•
•
•
•

téli kabátok
meleg nadrágok
pulóverek
disney pizsamák,
pólók, alsónemű

2222-44,46

PNEUCENTRUM Kft.

Téli gumik
cseréje
kedvezményes
áron

Őszi kínálat:

Az alábbi márkák
kaphatók: Barum, Nokian,
Lassa, Hankook.
Nyitva: hétfő- péntek:
7.30 – 16.00
Telefonszám:
56 26 758, 0907 870 292.

Cserép minta – PEMA- 20 %
Trapéz profil – RAN 20 - 30 %
2246

2263-45
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Megvan az első győzelem
Október 26. történelmi nap a HKM Rimaszombat újkori történelmében, hiszen a II. ligában
a csapat a gölnicbányaiak ellen megszerezte
első győzelmét.
HKM Rimaszombat – HK Slovan Gelnica 9 : 1
(5:0, 1:1, 3:0)
Gólszerzők: Čtvrtníček 3, Klokoč 2, Hrabec, T.
Oštrom, Ružinský, Zlevský – Gross, Kiállítások:

16:11, Emberelőny: 3:1, Nézőszám: 130
A hazaiak összeállítása: Krahulec, Čtvrtníček,
Hrabec, Klokoč, Mocný, Oštrom T., Ozorák,
Zlevský, Ružinský, Oštrom J., Lentovský, Csank,
Petrinec, Lacko, Kružliak, Klincko
A gólgazdag találkozón a hazaiak már a második percben vezetést szereztek. Az elejétől fogva végig a hazaiak uralták a jeget, s már az első

harmadban eldöntötték a találkozót. A második
harmad kiegyenlített erők küzdelmét hozta,
a harmadik harmadban viszont a hazaiak
kihasználták az emberelőnyös helyzeteket, míg
a vendégek nem, így két vereség után bebiztosították a csapat első győzelmét. Legközelebb
a HKM november 9.-én, Homonnán lép jégre,
míg 15.-én hazai jégen fogadja a losonciakat.
HKM/jdj

Úszóstaféta Rimaszombatban
A Járási Testnevelési Szövetség,
a Többpróbázók Járási Egyesülete és Rimaszombat Városa október 27.-28.-án rendezte
meg a régió úszóstafétáját, amelyben az alap- és
középiskolások mellett a nagyközönség is részt
vehetett. Az első nap a város iskolái versenyeztek, s az első helyen a Daxner Alapiskola
diákjai végeztek, őket a Hostinský Alapiskola
diákjai követték, a harmadik helyen pedig az
Evengélikus Alapiskola diákjai végeztek. Összesen 19 375 m-t úsztak le. A legtöbbet egyénileg

a 12 éves Lucia Stašáková teljesített, aki a rimaszombati úszóklub versenyzője. A nagyközönség összesen 76 925 m-t úszott le. A második
nap a régió úszói mutatkoztak be, akik közül
az első helyen a nyustyai Rimaparti Alapiskola
diákjai végeztek, megelőzve a szintén nyustyai
Klokoč Alapiskola és a klenóci alapiskola diákjait. A városból és Almágyból érkezettek
1 300 m-t teljesítettek. Az úszóstaféta legfiatalabb résztvevője az ötéves Lucka Kmeťová, míg
a legidősebb a 75 éves Mács Zoltán volt. A leg-

jobb eredmények: A diákok között az almágyi
Tóth Patrik 19 mp alatt teljesítette a 25 m-t, 29
mp alatt úszta le az 50 m-t a Tompa Alapiskola
tanulója, András Mihály, a 100 méteres távot
1:12 alatt teljesítette Bánová az Evangélikus
Alapiskolából. A serdülők között 15 mp alatt
úszta le a 25 m-t az Egyesített Iskola tanulója,
Vrábel, 30 mp alatt az 50 m-t Mázik és 1:13 alatt
a 100 m-t Čipka a rimaszombati gimnáziumból.

a juniorok között a 2., míg Norbert Farkaš
a diákok között a harmadik helyen végzett.
Farkaš elindult a kyorugi kategóriában is,
ahol a 40 kg-ban a 2. lett. Adrián Zsíros a 67
kg-ban nem talált legyőzőre, s megnyerte
a súlycsoportját. Peter Úrek edző elégedett volt
a versenyzői teljesítményével, s már készülnek
a Kassán megrendezendő országos bajnokságra, ahol szeretnének sikeresen szerepelni.

Dylan Smytht, az olasz Mirco Cencihát, a francia Denis de Olivierát, a mexikói Pena Slalasa
Carlost legyőzve az első helyen végzett. A juniorok open kategóriájában is legyőzte az összes
ellenfelét, s nem tudta őt megállítani az izraeli
Reukeni Ikaho, az olasz Edoardo Spinetta,
a horvát Natko Lugarne, s az indiai Shivalak
Thap sem. A felnőttek shito-ryu kategóriájában
előbb legyőzte az osztrák Michael Sarnitzot,
a spanyol Miguel Caledanót, a brazil Alexander Pereirát, s a délafrikai David Peargont, de
a döntőben kikapott az olasz Walter Fillindritől.
Vojtech Molnár a 40 évnél idősebbek között
az open kategóriájában az első három mérkőzését megnyerte (a finn Jouni Selkal, az
angol Paul Harding és a brazik Gilberto Dias
Cerguero ellen), de aztán két alkalommal (az
osztrák Michael Sarnitztól és az olasz Pietro
Kanderrinitől) is kikapott, nem került a legjobb nyolc közé, s végül a 11. helyen végzett.
Róbert Bráz is három versenyszámban indult,
a Traditional form kategóriában már az első fordulóban kikapott a dél-afrikai Stefi Browningtól. Kárpótolta magát viszont a Light contacte
kategóriában, egészen a döntőig jutott, ahol
a spanyol Simon Michatovic sem tudta megállítani. De ezzel nem érte be, s a taekwondo
kategóriában is aranyérmes lett. A döntőben
az olasz Giuseppe Pridocconit győzte le.

amb

Sporthírmorzsák
Birkózóink Tiszacsegén
Az október 23-i események tiszteletére szabadfogású birkózó versenyt rendeztek Tiszacsegén,
amelyen részt vettek a Lokomotíva Rimaszombat versenyzői is. A juniorok 66 kg-os versenyében Radnóti Mihály fölényesen végzett az
első helyen, az összes ellenfelét sikerült két
vállra fektetnie. Ugyanitt Jaroslav Miniar a 3.
lett. A felnőttek 96 kg-os versenyében Miloš
Gaži egészen a döntőig menetelt, s végül a 2.
helyen végzett. A versenyt debreceni harcművészek fellépése színesítette, akik összemérték
az erejüket a birkózókkal. Ez utóbbiak nem sok
esélyt adtak a harcművészeknek, pl. Gaži is alig
egy perc alatt kétvállra fektette ellenfelét. A nap
halászlével és tiszai csónakázással ért véget.
J. Radnóti/jdj

A Taekwondo WTF klub
Liptószentmiklóson versenyzett
A Taekwondo WTF klub versenyzői közül
hárman (Adrián Zsíros, Norbert Farkaš és
Marek Úrek) képviselték városunkat a negyedik
ligafordulóban Liptószentmiklóson, ahol két
versenykategóriában, a poomsaeban (együttes
gyakorlat) és a kyorugiban (versenymérkőzés) küzdöttek a helyezésekért, s egy arany,
két ezüst, s egy bronzérmet szereztek. Marek
Úrek csak a poomsae kategóriában versenyzett, ahol az 5. helyen végzett. Adrián Zsíros

Peter Úrek/jdj

Bráz, Antal és Molnár
világbajnokok lettek
Az olaszországi Marina di Carrarában rendezték meg a WTKA (World Traditional Karate
Association) karate, kick boxing, taekwondo,
kung fu és thaibox világbajnokságát, amelyen Rimaszombatot négyen, Robert Bráz,
Martin Antal, Igor Molnár és Vojtech Molnár
képviselték. Martin Antal az idősebb diákok kategóriájában legyőzte az orosz Nikita
Denverevet, a horvát Batur Stipiét, az ír Jam
Harveyt, s a döntőben a brazil Duarte da Silva
se tudta őt megszorítani. Martin Antal elindult
a serdülők között is, ahol szintén nem talált
legyőzőre, s mind a belga Keneth Gabrielst,
az olasz Giorgo Galuganit, a spanyol Walter
Suarezt és az olasz Gilbert Tonnit is legyőzte.
Igor Molnár három kategóriában is elindult,
a juniorok shiro-ryu versenyszámában az ír

Ing. V. Molnár/jdj
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Vereség Homonnán

Homonna–Rimaszombat 1:0
N

em sikerült a pontszerzés Homonnán a
rimaszombati labdarúgócsapatnak – a
hazaiak Bačík 38. percben lőtt góljával győztek.
Karol Kisel vezetőedzőnek a vereség mellett a
sérültek miatt is fájhat a feje.
A mérkőzés első helyzete Gibala előtt adódott,
de három méterről a kapu fölé lőtt. A hazaiak
a gyors kontrákra építettek, s ez a 38. percben
össze is jött nekik: Daniel Pyrka hosszú átadása
után Bačík átemelte Kuciakot. A vendégek
Mujkoš fejesével egyenlíthettek volna, de a labda elkerülte a kaput. Szünet után Kuciak kapus

is kitett magáért: Bačík, Ljubarszkij és Paraska
helyzeteit is bravúrral védte. A rimaszombatiak
az utolsó percekben mindent egy lapra tettek
fel, ám Čižmár gólba tartó fejesét Pillár kapus
lábbal kivédte.
A vendégek a meccs végén már csak kilenc
emberrel játszottak, Filo és Čižmár ugyanis
szerencsétlenül összefejelt, és mindkettőjük
sebét a kórházban kellett összevarrni. Karol
Kisel megjegyezte, a döntetlen igazságosabb
eredmény lett volna, de ezúttal a játék hagyott
kívánnivalót maga után, és a szerencse is elfordult a csapattól.

Homonna–Rimaszombat 1:0 (1:0)
Góllövő: Bačík (38.)
Sárga lap: Rubint.
Játékvezető: Prešinský – 580 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Mujkoš, Geri (65.
Čižmár), Rubint, Mráz–Sihelský, Filo, Piszár
(46. Zsivanovics), Lazúr–Líška, Gibala ( 50.
Ádám).
A rimaszombatiak a 15. fordulóban november
8-án szombaton 13.30-kor a DAC B csapatát
fogadják.
B. T.

Nem szűnik meg a foci Rimaszombatban
S

ajnos, ez a verzió is felmerült az elmúlt
hónapokban, ugyanis a csapat bár benevezett az I. ligába, az ahhoz szükséges 15,3
millió koronát (497 908 €) nem sikerült előteremteni. Mindezek ellenére a csapat remekül
teljesített az elmúlt hónapokban, s felküzdötte
magát a bajnokság élére, s az Interrel és a
vágsellyeiekkel külön versenyt vív a feljutásért.
De mivel a foci nem olcsó mulatság, s az eddigi
támogatók zöme nem ígért további segítséget,
a városatyák három lehetőség közül választhattak. A legdrasztikusabb az lett volna, ha
a csapat idény közben kilép a bajnokságból.
A foci még érdekli a helyi politikából teljesen
kiábrándult rimaszombatiakat is, s a rajongói
klubból több tízen eljöttek, hogy jelenlétükkel
is támogassák a foci megmaradását a városban. A programpontot heves vita kísérte, Pavel
Brndiar képviselő szerint ma a foci az egyetlen
olyan sport, amely tömegeket képes megmozgatni. A képviselők mellett felszólalt az ülésen
Ing. Július Vrábeľ, a Tempus elnöke is, aki
biztosította a képviselőket, hogy a klubja nem

vannak a városban, s kiemelte Cifruš István polgármester tisztes hozzáállását, aki sokat tett a
klub megmaradásáért. A csapat jelenlegi helyezése és eredményei nagyon jó reklám ennek a
sokat szenvedett városnak – zárta mondandóját
a drukker. A képviselők végül két ellenszavazattal a harmadik változatot fogadták el, s a klub
január elsejével átalakul egy száz százalékosan
városi tulajdonban lévő kft.-vé, azzal, hogy
bárki szabadon csatlakozhat hozzá. Ez a kft.
a városban működő összes sportszervezetet
összefogná és így a képviselők a későbbiekben
egységesen dönthetnének a támogatásokról
is. S egyúttal felkérték a gazdasági osztály
vezetőjét, hogy nem költségvetési forrásokból
teremtse elő a működéshez december végéig
szükséges 3 millió koronát (99 581 €).
konkurál az MFK-val, de mint mondta, nekik
maguknak kell a fennmaradáshoz szükséges évi
1,5 millió korona (49 790 €) többségét előteremteni. Zdeno Marek, a fanklub elnöke (felvételünkön) is a klub megmaradása mellett tette le
a voksát, hiszen a focinak komoly hagyományai

Alpok meeting Innsbruck

M

ásodik alkalommal vettek részt versenyzőink Innsbruckban, a 4. alkalommal
megrendezett Alpok meetingen, ahol osztrák,
olasz, német és szlovák versenyzők is elindultak. Rimaszombatot ketten képviselték
a versenyen, a még csak kilencéves Benjamín
Babús, aki a tízévesek között versenyzett, s két

ezüstérmet is begyűjtött a 200 m háton ill. a 100
m pillangón. Babús mellett a rimaszombati
különítmény másik tagja Hanka Poljaková volt,
aki 100 m mellen ezüstérmes lett, s még két
bronzérmet is szerzett 200 m mellen és 100 m
gyorson.
Ján Valach/jdj

jdj/fotó: amb

Reisz András
jelenti
Ezen a héten is folytatódik az évszakhoz
képest kissé enyhébb idő, fagy egyelőre
biztosan nem várható, úgyhogy a virágok
nem fagynak el a temetőkben. A hét elején
a köd feloszlását követően többnyire napos, kellemes idő várható, a hét közepétől
azonban ismét több lesz a felhő és már
esőre is kilátás van.
S ne feledjék, szombaton 12.05-kor az M1en folytatódik az Időjárók.

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.
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