Különfélék
Magyar zászló betiltva!
A szlovák parlament törvényt
fogadott el a sportrendezvényekről, s közvetve megtiltja
a magyar jelképekkel való
szurkolást is a dunaszerdahelyi
stadionban. A törvénybe Rafael
Rafajnak, a Szlovák Nemzeti
Párt képviselőjének a javaslatára bekerült ugyanis az a fejezet, hogy a nem nemzetközi
mérkőzéseken tiltja más (azaz
a nem szlovák) állam jelképeinek használatát. Sőt, tilosak
az elődországok jelképei és a
történelmi szimbólumok is. Ha
ilyen mégis előfordul, akkor
az provokációnak minősül.
Ezért az MKP képviselői – a
tartózkodó Bugár Béla kivételével – mind nemmel szavaztak
a törvény végső szavazásán,
amely így is 111 szavazatot
kapott.
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Vas Vilmos kilépett

„Nem kell, hanem akarjuk”
N

egyedik alkalommal rendezték meg Feleden
a Közös Tanügyi Hivatal szervezésében
a Hogyan tovább a kistérségi közoktatásban? c.
konferenciát, amely sokak szerint egyedülálló a maga
nemében, ugyanis összehozza az iskolavezetőket és
a polgármestereket, akik közösen gondolkodhatnak
azon, hogy ebben a nem túl szívderítő helyzetben
hogyan lehet megmenteni iskoláinkat, s emellett még
érdemi munkát is végezni, hogy a nebulók hasznos
és érdemleges, a későbbi életpályájukat is segítő
információkhoz jussanak.
Mihályi Gábor, Feled polgármestere köszöntötte

a vendégeket, s reményét fejezte ki, hogy ma,
amikor csupa negatív információt kapunk, főleg, ami
a szlovák-magyar kapcsolatokat illeti, ez a konferencia pozitív példa is lehet a közös gondolkodásra,
az együttműködésre. Sebők Valéria, a Feledi Közös
Tanügyi Hivatal vezetője, a konferencia főszervezője
nosztalgiával szólt azokról az időkről, amikor még
minden faluban volt kisiskola. Ma 14 iskolába 28
faluból járnak, de már nincs is olyan iskola, ahová
kizárólag csak az adott község nebulói járnának.
Befejezés az 5. oldalon

Vas Vilmos városi képviselő,
a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDM) tagja hivatalosan
is bejelentette, hogy távozik az
ún. Demokratikus Blokkból,
s független képviselőként folytatja a munkáját. Vas az utóbbi
időben már nem látogatta
a frakcióüléseket, de mivel
szerinte és pártja szerint a klub
elfogadhatatlan döntést hozott,
amikor a két városi lap főszerkesztőjének a menesztését
javasolta, a KDM vezetése úgy
döntött, hogy egyetlen városi
képviselője ezentúl kizárólag
a párt érdekeit fogja képviselni
a rimaszombati Városi Képviselő-testületben.
Összeállította: jdj

Kép és szöveg: jdj

Másodszor is a Strabag
Másodszor is a Strabag cég nyerte meg a tamásfalai
kanalizációra kiírt pályázatot.Az első pályázatot is a
cég nyerte, de azt meg kellett ismételni, mert az egyik
vesztes cég megtámadta a végeredményt, s ezért azt
meg kellett ismételni. A Strabag a 12 benevezett cég
közül akkor csak negyedik lett, de az első három
helyen végzett cég a pályázatot elbíráló bizottság
szerint túl alacsony árat kínált, ezért kizárták őket a
versenyből. Másodszorra a város már szigorította a
nevezési feltételeket, s meghatározott egy összeget,
amelyekkel a benevező cégeknek rendelkezniük
kellett. Ennek következtében már csak két olyan cég
akadt, amely teljesítette a feltételeket,

s végül a kassai Inžinierske stavby cég előtt a bizottság ismét a Strabagot hozta ki az első helyen, így
még e hónap folyamán ők kezdhetik el az építkezést,
amely, ahogy Cifruš István polgármester lapunknak
elmondta, várhatóan 2009 november 15-ig tart. A
cég ajánlata 15,2 millió korona (504 547 €) volt, de
ez az építkezés és a terep bonyolultsága, s előre nem
látható körülmények miatt akár 50 százalékkal is
megemelkedhet. Érdekes, hogy a cég az első pályázati kiíráson még 14,5 millió koronás árat (481 311 €)
határozott meg.
jdj
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Többnyire csendben emlékeztünk

Inkább
egy vers…

R

égiónkban többnyire csendben teltek el
a megemlékezés napjai. Megteltek a temetők, s a jó időnek köszönhetően virágerdőbe
borultak a temetők. Nem volt ez alól kivétel
a rimaszombati temető sem, s ez talán annak is
köszönhető, hogy a városi rendőrség rendszeresen járőrözött a temető környékén, s a forgalom
irányításában is segédkeztek. Mindössze egy
verekedés borzolta fel a kedélyeket, árulta el érdeklődésünkre Berecz Péter, a városi rendőrség
vezetője. Hárman verekedtek össze a temetőben, amelynek az állami rendőrség vetett véget.

Homoly Erzsébet
szerkesztő
Rémséges R-re kezdődő szavak mögé
bújt valóságokat és sérelmeket tudnék
csak sorolni, kifejteni… Romabűnözés,
rendőrterror, razzia, riogatás, rágalmak,
ratyi, rizikó, rosszindulat, ria-ria Hungária,
reszlovakizáció, remény. S mivel bízok
kedves Olvasóim félszavakból értésében,
s a cenzúra – azaz a megjelenítés előtti
felülvizsgálat –, úgysem engedné, hogy
nyomdafestéket lásson – változtatás nélkül
– a gondolatsor, ezért inkább a költőt
hívom segítségül, hogy az ősz szárnyán
elrepülhessek egy kevésbé szomorú, és kevésbé igazságtalan helyre, a természetbe,
ahol merem állítani, hogy felsőbbrendű és
értelmesebb élőlényei vannak a Mindenhatónak.

Kép és szöveg: jdj

Jönnek majd a vállalkozók?

A

múlt héten Rimaszombatba látogatott
a SARIO vezérigazgatója, Peter Hajaš,
s a város vezetőivel, Cifruš István polgármesterrel, Pavel Piliarik alpolgármesterrel és Kovács
Lászlóval, a Városi Hivatal elöljárójával a város
és a régió befektetési lehetőségeiről beszélgettek. A SARIO, vagyis a Szlovák befektetési és kereskedelmi fejlesztését biztosító ügynökség
célkitűzései közt szerepel a szlovák közgazdaság fejlesztése és az életszínvonal minőségének
felemelése, amit országunk propagálásával és
gazdasági bemutatásával szeretne elérni. A
SARIO céljai közé tartozik a munkanélküliség
szintjének csökkentése, a szlovák vállalkozók exporttevékenységének támogatása és az
EU strukturális alapjainak adminisztrálása.
A város vezetői tájékoztatták a vendéget a
magas munkanélküliségről (októberben 25,8
százalékot ért el a munkanélküliek aránya), a
munkavállalók alacsony képzettségi szintjéről,
s megállapították, hogy főleg a gépiparban
vannak tartalékok és lehetőségek a városban.
„A város jól előkészítette a terepet a leendő
vállalkozóknak, most már rajtunk a sor, hogy
idecsábítsuk őket” – mondta a találkozón Peter

Újra Báston
Hajaš. A polgármester örömét fejezte ki, hogy
ez a látogatás megvalósult, de ahogy hozzátette,
sok ember ma már nagyon szkeptikus, mert
az elmúlt években-évtizedekben szinte egyik
kormány sem tett semmit ezért a régióért, s
azok a vállalatok, amelyek idejönnek, csak a
minimálbért hajlandók kifizetni. Sokan pedig
már elszoktak a munkától, és a munkamoráljuk
is sok kívánnivalót hagy maga után.
kan/jdj, fotó: kan

A reformációt ünnepelték

A

reformáció ünnepét tartották október
31-én az evangélikus templomban. Az
istentiszteletet Liszák Viktória evangélikus
lelkész szlovák nyelven, míg Kovácsné Tímár
Ildikó református lelkész magyar nyelven tartotta. „Új reformáció kell, hogy újra megtaláljuk
Jézust, legyen hely szívünkben mások számára
is, ne legyünk önzők. Nagyon nehéz életet
élünk, de soha nem szabad elhárítani a segítségért kiáltó kezet.” – hangzott el a megemlékezésen. Idézve ifj. Pohóczky Béla református és
evangélikus lelkipásztort, aki 42-es számunk-

Lapszélre

ban írt erről lapunkban, a reformáció ünneplésének csak úgy van értelme, és csak akkor lesz
áldott gyümölcse, ha a reformátoréhoz hasonló
felelősséggel és bátorsággal képviseljük Jézus
Krisztus ügyét azon a munkamezőn, ahová az
Isten keze állított bennünket. Liszák Viktória
evangélikus lelkész megköszönte a református
egyház lelkészének, hogy együtt tölthették ezt
a jelentős ünnepet, majd arra kérte őt, hogy
a két protestáns gyülekezet tartson össze, s a
hívőkkel együtt tartsanak ki hitük mellett.
Csölle Edit

Ceruzahegy a templom tornya,
a kocsmatornác csorba már,
új házra, széles ablakokra
csurog a fényes napsugár.
Tükrös patakban ludak járnak,
autótülök szól valahol,
mosolygó ősz van, szép vasárnap –
csak a víg diák nincs sehol.
Megrokkantak a krumplipincék,
emléket mentő őrszemek,
a medvehátú hegyen tűz ég,
lángján a régi ősz remeg.
Vetkőző ágra vadmadár száll,
az ég a tájjal összeforr,
bíborfoltos a vén Pogányvár,
de víg diák nincs sehol.
Szolgál-e még a kövér dunna,
jó Géza bátyám él-e még?
Hív-e a hajlék kéményujja,
vagy eltűnt, mint a buborék?
Megvan a dunna, áll a porta,
ismert ízű a sárga bor,
friss még a tréfa csípős borsa,
csak a víg diák nincs sehol.
Veréb fürdik a meleg porban,
deres fejeken ősz dalol,
de víg diák, aki voltam,
felhőkbe olvadt, nincs sehol.
Veres János

Városunk életéből
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Már munkába álltak
a szociális terepmunkások
N

ovember elsején munkába álltak azok
a szociális terepmunkások és asszisztensek, akiknek működésére Rimaszombat Városa
A szociális hátrányban lévők közösségi helyzetének javításáért projekt keretén belül 2 916
128 koronát (96 797,71 euró) szerzett. Ennek 5
százalékát (ún. önrész) a város állja. Hárman
(egy terepmunkás és két asszisztens) a városban, hárman a Dúsa úton tevékenykednek
majd. A Városi Hivatal épületében (Svätopluk
u. 5.) található irodában hétfőn és szerdán 7.30
és 16.00, pénteken 7.30 és 14.45 óra között
várják az érdeklődőket. A pályázat célcsoportját
a roma közösség, a tartósan munkanélküliek
és a hátrányos helyzetben lévő csoportok, testi
sérültek, idősek, veszélyeztetett gyerekek és
azok a fiatalkorúak képezik, akik nem fejezték
be kötelező iskolai tanulmányaikat. A felvételt
nyert szociális terepmunkások olyan szükséghelyzetben lévő emberekkel dolgoznak majd,
akiknek segítenek a munkahelykeresésben,
a beilleszkedésben és az élethelyzetük javításában. Amíg a Dúsa úton elsődleges cél a roma
családok beilleszkedésének segítése lesz, s ezen
belül is törődnek majd a gyerekekkel, ellenőrzik az iskolalátogatást, segítenek a különböző
kérvények kitöltésében, addig a városban
működő koordinátorok elsősorban az idősekre,
a hajléktalanokra és más, szociálisan hátrányos

adárijesztők, boszorkányok, varázslók,
ördögök és más rémísztő figurák lepték
el a várost október 31-én este. A Halloween kedvelői jöttek össze, hogy megüljék ezt a hagyományos ünnepet. A rimaszombati rendezvény
szervezője a Városi Művelődési Központ volt,
s a kultúrház előtti szökőkútnál jöttek össze az
érdeklődők, s az alkalomról nem hiányozhattak a világító tökök, a félelmetes zene és még
alkalmi minidiszkót is tartottak. A Halloween
tipikus angolszász ünnep, s valamikor az
írországban és Skóciában élő törzsek ezen a na-

A hét kérdése:

Mennyire érinti
városunkat
a gazdasági válság?

B

ár pár hete még a szlovák miniszterelnök, Robert Fico azt állította, hogy
Szlovákiát elkerüli a gazdasági válság,
annak első jelei már nálunk is mutatkoztak, Nemcsak a kassai U.S. Steel bocsátotta
el külsős munkatársait, hanem elemzések
szerint a kisvállalkozók nagy része is már
a saját bőrén érzi a válság jeleit. Cifruš
Istvántól, Rimaszombat polgármesterétől
azt kérdeztük, hogy Rimaszombatban
érezhető-e már a hatása?

helyzetben lévő csoportra fókuszálnak majd.
Kecskeméty Angéla, a projekt koordinátora
azt is elárulta lapunknak, hogy eredetileg 2
évre szólt volna a kiválasztott terepmunkások
mandátuma, de a hosszadalmas ügyintézés
miatt ez 1 év 5 hónapra csökkent, de nem
kizárt a szerződések meghosszabbítása sem. Az
alkalmazottak nem irodai munkára szerződtek,
így már első nap a Gorkij utcában négy rászoruló családot látogattak meg. Feladatuk közé
tartozik majd a rendszeres helyzetértékelés,
felmérések készítése, amely segíthet megoldást
találni a rászorulók, hajléktalanok ügyének
rendezésében.

Rosszabb már nemigen lehet, mint az
elmúlt 50 évben volt. Mi a lehető legrosszabbra is felkészültünk, hiszen
permanens gazdasági válságban élünk
már pár évtizede. S rajtunk nem segített a rendszerváltás sem. Sőt még az is
elképzelhető, hogy páran azok közül, akik
jelenleg külföldön dolgoznak, a gazdasági
válság hatására hazajönnek majd. A Yura
a napokban adta át az újabb épületét, s
tervei szerint 1 200 embernek tud munkát
adni. A vállalat egyelőre nem jelezte, hogy
értékesítési gondjai lennének, s folyamatosan veszi fel a jelentkezőket.

Kép és szöveg: jdj
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Boszorkányok lepték el a várost
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Tilos behajtani a
Francisci utcába

pon ünnepelték az újévet, egyszerre hódolva
a Napisten és a holtak ura előtt. Bár az esemény
nálunk csak a kilencvenes évek végén terjedt
el, Táňa Koniarová szervező szerint nálunk is
élt egy bizonyos formája ennek a hagyománynak, s az ablakokban ilyentájt világítottak
a tökök. A VMK már harmadszor rendezte meg
a Halloween ünnepét, s a sikeres lebonyolításhoz hozzájárultak a Clementis utcai Alapiskola
diákjai és az Aranybika szálló is, amely a frissítőt biztosította.

Ahogy már jeleztük, megváltozott a forgalmi rend a Hviezdoslav, SZNF és Francisci
utcák által határolt kereszteződésben. November elsejétől tilos a behajtás a Francisci
utcába. Ezt még sokan nem tudatosították,
s hiába a tiltó tábla, ottjártunkkor is több
autó hajtott a tilosba.

kan/jdj, fotó: kan
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Demeter Katalin Debrecenben, nemzetközi szavalóversenyen ért el első helyezést

„Én fogyni látom…”

I

mmár tizedik alkalommal rendezték meg
október 23-24. között Debrecenben a X. Dr.
Kardos Albert Nemzetközi Vers- és Prózamondó Versenyt. A kétnapos versenyen a szavalók
és prózamondók együtt – gyermek, ifjúsági,
felnőtt és szépkorú kategóriákban, több fordulóban is megmutathatták tehetségüket. A résztvevők között a felnőtt kategóriában két felvidéki
szavaló is volt, akiket az itthoni szavalóversenyről már jól ismerhetünk, hiszen az abújszinai
Motyka Ildikó és az uzapanyiti Demeter Katalin
oszlopos tagjai az V. kategóriának. Ildikó már
többször is részt vett a debreceni szavalóversenyen, de idén magával hívta Katinkát is, aki bár
itthon kudarcként élte meg az áprilisi Tompa
Mihály Országos Vers és Prózamondó Versenyen (TMOVPV) született eredményhirdetést,
amikor csak az első helyezést osztották ki, s a
többi versenyzőt, köztük őt, nem értékelték,
de ez szerencsére nem szegte kedvét. S mivel
sok szép vers van a tarsolyában, nem okozott
gondot, hogy elkísérje Deberecenbe barátnőjét,
akinek sok szakmai tapasztalatot köszönhet.
Lapunknak adott élménybeszámolójából kiderült, hogy nemcsak a felszolgálás és a finom
étkek voltak kóserek, hanem a versenyzők
megbecsülése és értékelése is. Október 23-án
délelőtt a verseny Szabó Magdára való megemlékezést követően az elődöntővel kezdődött,
ahol Demeter Katalin előbb Füst Milán Ha
csontjaimat meg kelletik adni, majd a második
fordulóban Reményik Sándor Eredj, ha tudsz
című verseit adta elő, s bekerült a döntőbe. Sajnos Motyka Ildikónak ez nem sikerült. Demeter
Katalinnak viszont lehetősége volt József Attila
A Dunánál című versének az elszavalására is, s
örömmel vehette tudomásul, hogy a zsűri döntése alapján ő is felléphet a másnapi gálán, ahová rajta kívül az ő kategóriájában még négyen
jutottak tovább. A zsűriben Drucher Tibor, az
Ex Libris könyvkiadó igazgatója, Csukás Judit

akartam hinni a fülemnek, s nem tagadom,
hogy el is érzékenyültem azok után, amit itthon
átéltem, s erre fölépítve, azt gondoltam, hogy
majd itt is aszerint fognak értékelni, hogy kinek
ki az őse és ismerőse, de nem volt kivételezés.
Mikor meghallottam a nevem, mindjárt az jutott
eszembe, hogy ha édesapám ezt megélhette
volna… A másik pedig az, hogy valóban igaz a
mondás, hogy nem lehet senki sem próféta a saját hazájában.” Ehhez, a gratulációnkon kívül,
pedig már csak Kölcsey örökérvényű sorait tudjuk hozzáfűzni: „És mond: Honfi, mit ér epedő
kebel e romok ormán? //Régi kor árnya felé
visszamerengni mit ér? // Messze jövendővel
komolyan vess öszve jelenkort; // Hass, alkoss,
gyarapíts: s a haza fényre derűl!”
Homoly E., fotó: archív

Demeter Katalinnak az idei Tompa szavalóverseny értékelése nem szegte kedvét, sőt a debreceni győzelem után benevez az Anyám Fekete
Rózsa versenyre és a jövő évi TMOVPV-re is.
vallástörténész, Fohn Veronika magyartanár,
Heller Zsolt folklórkutató és Muzsnay Árpád,
az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
elnöke foglaltak helyet. Demeter Katalin a gálán
84 éves korában elhunyt édesapja emlékére
szavalta el Mécs László Én fogyni látom folyton,
mint a Holdat című versét, amivel szintén
osztatlan sikert aratott. „Az igazi elégtétel az
volt, amikor a produkció után a szépkorúak
kategóriából odalépett hozzám egy úriember, s
kezet csókolva elismerését fejezte ki” – meséli
Katinka. Az eredményhirdetés azonban még
ezek után is nagy meglepetést okozott. Két harmadik és két második helyezett után mondták
be az ő nevét, mint a kategória győztesét. „Nem

A

A gitár és a fuvola varázsa
November 4-én a Városi Művelődési Központban
nagysikerű koncertet adott a Zsapka házaspár,
Zsapka Dagmar és József.

A

Zsapka duó 1979-ben alakult, több mint
2000 fellépésük volt világszerte. Pár hete
jöttek haza mexikói turnéjukról, meghívást
kaptak Amerikába, Argentínába és Brazíliába.
A párost az adott előadóművészeti ágon belül
évek óta a nemzetközi élvonalba sorolják. Számos hazai és külföldi zeneszerzőt megihletett
már a fuvola-gitár kettős, darabokat írtak nekik.
A kortárs zeneszerzők szerzeményein túl azonban repertoárjukban régebbi korok remekmű-

Erdélyi csillagok
– Kardos Katalin estje

vei is szerepelnek. Zsapka Dagmar a pozsonyi
Zeneművészeti Főiskolán és a Konzervatóriumban is tanít, nemzetközi mesterkurzusokon
vett részt. Együtt dolgoztak a szimfonikus
zenekarral s eddig hét cédét jelentettek meg az
Opus gondozásában. Zsapka József a pozsonyi
Zeneművészeti Főiskola professzora, de mint
vendégprofesszor egy portugáliai egyetemen is
tevékenykedik. A rimaszombati zenekedvelők
szép számmal jelentek meg, s nagy tetszést
aratott mindenki számára a nem mindennapi,
különös hangzású fuvola-gitár koncert.
Csölle Edit

Győry Dezső Napok keretén belül került sor Kardos Katalin előadóművész
előadására a Tompa Mihály Református
Gimnáziumban, amelyet este a Közösségi
házban is megismételt. De amíg délután a
gimnázium diákjai forró légkört teremtettek, este alig páran voltak kíváncsiak a
jelenleg Miskolcon élő erdélyi származású
előadóművész Erdélyi csillagok címet
viselő, az erdélyi irodalom gyöngyszemeiből összeállított műsorára. Kardos Katalin
hosszú évekig a Magyar Rádió Vasárnapi
Újság c. műsorát szerkesztette, jelenleg a
miskolci Lévay József Református Gimnázium nevelőtanára. Az Erdélyi csillagok
c. műsorába többek között Dsida Jenő,
Reményik Sándor, Wass Albert, Tompa
László, Koós Károly és Szemlér Ferenc
verseiből válogatott.
Kép és szöveg: jdj
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Konferencia a kistérségi oktatás lehetőségeiről

„Nem kell, hanem akarjuk“

Folytatás az 1. oldalról

A

z idei konferencia első részében a májusban elfogadott szlovák oktatási törvénnyel
és a Magyarországon már 1993 óta működő
közoktatási törvénnyel foglalkoztak. Mivel több
előadónak is parlamenti elfoglaltsága akadt, a
magyar Nemzeti Alaptantervet László Béláné,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és
Közművelődési Intézet munkatársa mutatta be,
amely tanterv a minőségelvű oktatást tűzte ki
célul, s amelyben megjelenik az állami szerepvállalás is az iskolák finanszírozása terén. Az
1993-ban elfogadott alaptantervet a közoktatási
törvény és különböző legiszlatívák egészítik ki,
s legfontosabb céljai között szerepel az önismeret, az információs és kommunikációs kultúra,
a környezeti nevelés, az egyetemes kultúra, a
hon- és a népismeret és a tanulás elsajátítása. A
helyi tantervet minden iskola szigorúan maga
dolgozza ki, s mindig a helyi sajátosságokhoz

igazodik. A törvény biztosítja, sőt megköveteli
az állandó továbbképzéseket is. Miloš Novák, a
Besztercebányai Megyei Önkormányzat Tanügyi
osztályvezetője (felvételünkön) már másodszor
tisztelte meg jelenlétével a konferenciát, s igen
tanulságos előadásában arra próbálta rávezetni a hallgatóit, hogy hogyan juthatunk el az
oktatás területén ahhoz, hogy mind a tanár,
mind a diák úgy érezze, hogy nem kötelező
valami, hanem egyszerűen akarjuk, hogy jobb
legyen. Szerinte a reformok olyanok, amilyenek, a lényeg az, hogy tartalommal kell őket
megtölteni. A konferencia második részében
a kistérségi összefogás eddigi eredményeit
mutatták be a munkában részt vevő iskolák, így
hallhattunk az almágyi természettudományi
versenyről, a feledi Szombathy Viktor Napokról,
a gesztetei gyerekfesztiválról, a détéri Mátyás
király udvarában c. akcióról, a feledi sportnapokról, a polgármester kupájáért rendezett
lovagi tornáról, a bénai gyerektáborról és a

várgedei iskola igazgatónője, Knapp Éva egy új
kezdeményezésről is beszámolt, az iskolában a
helyi kulturális örökséget szeretnék feldolgozni
és bemutatni.
Kép és szöveg: jdj

Megvalósított pályázatok Sajószentkirályon
S

ajószentkirályon októberben két pályázat
került megvalósításra, melyek hozzájárultak a község szépítéséhez és a fejlesztési
terv valóra váltásához. A Szlovák Köztársaság
Kulturális Minisztériuma által kiírt „Újítsuk fel
házunkat” elnevezésű programból nyert támogatás segítségével valósítottuk meg „A barokk
kastély tetőjének rekonstrukciója” című pályázat második szakaszát, amelynek keretében sor
került a tetőszerkezet javítására és a tető teljes
átfedésére.

A másik pályázat, mely „A barokk kastély
körüli zöldövezet felújítása” címet kapta a Besztercebányai Kerületi Önkormányzat 5/2007-es
sz. támogatásának köszönhetően valósult meg.
Ennek keretében díszfák és bokrok kiültetését
valósítottuk meg a kastély parkjában.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a nevezett intézményeknek az anyagi támogatásért,
és egyúttal reményünket is kifejezzük, hogy a
további együttműködés is sikeres lesz.
Sajószentkirályi Községi Hivatal

Czinka Panna élete filmvásznon
Szlovák-magyar-cseh kooprodukcióban készült
el, s került a szlovákiai mozikba Dušan Rapoš új
filmje, a Czinka Panna, amely a híres sajógömöri
cigányprímás életét mutatja be.

J

uraj Jakubisko Báthory c. filmje után ismét
a közös magyar-szlovák történelem egyik
jellegzetes epizódja kerül a mozinézők elé.
Czinka Panna nevéhez számos legenda fűződik,
hisz egyes irodalmi alkotások II. Rákóczi Ferenc
udvari muzsikusaként tüntetik fel, de mint az
életrajzi leírásokból tudjuk, ez csak a legenda
részét képezi. Az viszont tény, hogy férjével és
sógorával ő alapította 1728-ban az első ismert
híressé vált magyar cigányzenekart. Szülőfalu-

jában, Sajógömörön 1992-ben szobrot állítottak
a tiszteletére, s kétévente megrendezik a róla
elnevezett prímásversenyt is.
A film neves magyar, szlovák és cseh színészek
egész sorát vonultatja fel, s a kassai Romathan

Színház 20 tagja is a szereplők sorát gyarapítja.
A címszerepet a grúz Anna Gurji játssza, s fontosabb szerepet kapott Galkó Balázs, Mózes
Balázs, Telekes Péter, Martin Dejdar, Marián
Slovák, Martin Huba, Zuzana Kronerová,
Lucia Gažová, Kolovratnik Krisztián és Jozef
Vajda. A film zenéjét Kákonyi Árpád szerezte,
a címadó dalt, Vašo Patejdl szerzeményét, Karol
Gott énekli szlovákul. A film forgatókönyvét
Ľubomír Slivka, a neves etnológus, Martin
Slivka fia írta, aki tizenhárom részes sorozatban
dolgozta fel a romák életét A szél gyermekei
címmel. Dušan Rapoš filmje Rimaszombatban
november 26. és 30. között lesz látható az
Orbis moziban.
jdj, fotó: archív
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Jeles napok
* November 11.
Szent Márton napja
Szent Márton a középkor egyik legnépszerűbb
szentje volt. Védőszentként tisztelték többek
között a koldusok, a katonák (gyalogosok és
lovasok egyaránt), a ló- és lúdtartók, valamint
a szőlőművelők, a hordókészítő kádárok. Szent
Márton lúdja kifejezés – főként a Dunántúlon
– utal a nap jellegzetes ételére és az egykori
földesúri járandóságra. Ilyenkor már le lehet
vágni a tömött libát.

* November 12.
A szociális akció nemzetközi napja
A Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete (IFSW) az Európai Unió által támogatott
kutatási programban összegezte az európai

szociális munkások tapasztalatait a társadalmi
kirekesztettséggel kapcsolatban. Magyarországon először Nógrád megyében ünnepelték meg
ezt a napot 1998-ban.

* November 16.
A tolerancia nemzetközi napja
Az UNESCO kezdeményezésére 1995 a tolerancia éve volt, amikor nagyszabású nemzetközi kampányt szerveztek a tolerancia és az
erőszakmentesség jegyében. Évenkénti alkalom
arra, hogy a toleranciára felhívjuk a figyelmet
az oktatásban, társadalmi színtereken vagy a
politikában, illetve megvitassuk ennek helyi
vagy globális problémáit.
Összeállította: he

Könyvajánló
Szászi Zoltán – Szabó
Ottó: A krónikás könyve
(bejegyzések)
Szászi Zoltán szürrealista
kompozíciója kis feljegyzésekből és megjegyzésekből áll, töredékekből és
foszlányokból, melyekhez az
eredeti szövegkörnyezetük már nem visszakereshető. Pontosabban: minden olvasói kiegészítésük egy-egy újabb eredeti kompozíciót hoz
létre. Így aztán krónikás alatt nemcsak a szerző
értendő, hanem és elsősorban az olvasói. Fogadják szeretettel a könyvüket!

Zeman László:
Visszalapozások
(Válogatott tanulmányok és
ismertetések)
A líra helye az oktatásban
központi. A vers az anyanyelv, de a másik nyelv
elsajátításának, fejleszté-

sének egyengetőjévé válhat – állítja az idén 80
éves Zeman László irodalomtudós előszavában,
s mindehhez közöl csokorban néhány tanulmányt, úgy mint pl. Pilinszky János költészete
cseh és szlovák fordításban, A szlovák toposzhoz a magyar irodalomban, Kitekintés az összehasonlító irodalomtudományra címekkel.

Aradmica Zorán: Szellemi rezervátumok
(Publicisztikai írások, esszék
2003-2008)
Néhány cím a könyvből:
Mennyi hivatástudatért
kapok és kiló szőlőt?, Egy
várossal kevesebb, Modern
hazafiság, Gulyásszabadság pedig nincs, Uborkaszezonban is „Malina-szezon”, A Pornófejű
Nagyúr, Naiv Gárda, vagy Hazug Gárda?.
A Nap Kiadó könyvei megvásárolhatóak a Tompa Mihály Könyvesboltban.
Összeállította: he

Toplista játék
A rimaszombati Tompa Mihály Könyvesbolt
októberi toplistája a következő:
1. Müller Péter: Varázskő
2. Agatha Christie: Pókháló
3. Danielle Steel: Becsüld önmagad!
4. Vavyan Fable: Vészbejárat
5. Vujity Turko: Fertő
6. Ernyey Béla: A pasi
7. Mesék Mátyás királyról
8. Bulgakov: A mester és Margarita
9. Czenthe Zoltán: Otthonok 3.
10. Umberto Eco: A rózsa neve
Októberi játékunkban azt kérdeztük, hogy
Melyik kiadó adta ki Czenthe Zoltán könyvét? A megfejtést, hogy a Gömör-Ksihonti

Múzeum Egyesület, két olvasónk küldte be
e-mailben szerkesztőségünkbe, s a szerencse
Agócs Tamás hűséges olvasónknak kedvezett.
Nyereményét, az 500 koronás könyvutalványt
a Tompa Mihály Könyvesboltban személyesen
vásárolhatja le. Novemberi toplista játékunkon
is nyerhetnek szintén 500 koronás könyvutalványt, ha eljuttatják szerkesztőségünkbe a
választ (97901 Rimaszombat, Svätopluk u. 5.,
gomorihirlap@rimavskasobota.sk) november
25-ig a kérdésünkre, hogy: A Reneszánsz Éve
kapcsán és a Duna jegén való megkoronázásának 550. évfordulója alkalmából melyik magyar
királyunkat ünnepeltük 2008-ban?
moly

Kerti munkák
a 46. hétre
Gyümölcsöskert
A ribiszke- és egresbokrokon végezzük
el a ritkító-metszést, ügyelve arra, hogy
csonkot ne hagyjunk. A folytontermő
málnatövek letermett vesszőit vágjuk ki
tőből, a másfél méternél magasabbra nőtt
egyéves vesszők hegyét vágjuk vissza. Az
erős málnasarjakat telepítsük át új helyükre. A birsbokrokat is ritkítsuk meg. Az egyéves sarjak közül csak egy-kettőt hagyjunk
meg. A fák törzsére rakjuk fel a hernyóenyves öveket. A gyümölcstárolót szükség
esetén szellőztessük. A tárolóban a levegő
relatív páratartalma lehetőleg 80-85 %-os
legyen. A lehullott leveleket forgassuk
a talajba, égessük el vagy áztatásszerű permetezésével tisztítsuk meg a kórokozóktól
és a kártevőktől. A permetezést száraz
időben végezzük.

Szőlő
Most pótoljuk oltvánnyal a tőkehiányokat.
Gödrönként 15-20 dkg szuperfoszfátot és
kálisót adagoljunk úgy, hogy a trágya ne
érjen a gyökerekhez. A gyökereztető iskolából szedjük fel szőlőinket. Az erőseket
ültessük állandó helyükre. Borospincében
a zajos erjedés befejeződése után 2-3 hét
múlva végezzük el az első fejtést. Fontos,
hogy az új bor ne maradjon sokáig seprőn.

Zöldségeskert
A fűtött fóliasátorba szánt fejes saláta palántanevelését most kezdjük. A magvakat
szaporítóládába vetjük. A vetést helyezzük
16 °C körüli hőmérsékletű helyiségbe.
A bimbóskelt még hagyhatjuk a szabadban, -10 °C-on sem károsodik. A július
végén vetett petrezselyemre most tegyük
fel a fóliát vagy a melegágyi ablakot. Már
most készítsük elő a gyökérzöldségek (sárgarépa, petrezselyem, pasztinák) talaját.
Szervestrágyát talajukba ne dolgozzunk
be. Talajukat 30 cm mélyen dolgozzuk
meg. A fagy beállta előtt szedjük fel a téli
retket.

Virágoskert
A karácsonyi kaktuszt és az amariliszt
már gyakrabban öntözzük. A hajtatásra
szánt, cserépbe ültetett virághagymákat
ugyancsak hetenként egyszer öntözzük.
Díszfáinkon és díszcserjéinken megkezdjük a fatisztogatást és a faápolási munkákat. A fás részekről a farontó gombát úgy
távolítjuk el, hogy az egészségesnek látszó
részből is kivágunk 1-2 cm-nyit A sebet
ezután oltóviasszal kezeljük. Az eredetileg
a trópusokról származó szobanövényeinknek készíthetünk ablakszekrényt ill.
üvegszekrényt.
Farsang István
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Közlési kényszerből fölvilágosít
Czenthe Zoltánt Gömörben senkinek sem
kell bemutatni. Óriási Gömör-kutató, ismeri
szülőföldünk minden zegét-zugát. Legutóbb
több alkalommal is tartott rendhagyó történelmi órát Tornalján családjáról, s azon kivetítve
az eredetünkről. A közönség és gyerekek „itták”
a szavait, s bennünket is érdekelt, hogy mik
a további tervei, s hogyan jött a 4 generáció
kiállításának a gondolata, ahol egy tárlaton
mutatta be a felmenőinek és leszármazottainak
az alkotásait. Előbb csak annyit mondott, hogy
volt miből válogatni, de utána beszélgetésünk
során több mindenre is fény derült…
Szegény Béla fiam, amikor elhunyt,
akkor kerestünk valamilyen üzenetet, mert azt
sem tudtuk, hogy hol van, mi történt vele. S
többek között egy olyan írást is találtam, hogy
nem szeretne úgy meghalni, hogy semmi nyom
ne maradjon utána. Bár ő művész nem akart
lenni.
Itt vannak a rajzai, hagyott maga után nyomokat.
Igen, eleget tett ennek az óhajának.
A tehetség tulajdonképpen öröklődött.
Igen, nálunk folyamatosan mindenki
ötöst hozott haza. Egyszer kaptam egy négyest
csúnya írásért, azt is akkor, mikor tanító bácsi
beteg volt, s helyettesítették.
De rajzolni szeretett.
Hogyne. Akkor azt mondtam, hogy én
is leszek olyan festő lesz, mint Czenthe Béla.
De tudtam, azt mint gyerek megéreztem, hogy
nekem ahhoz nincs tehetségem. De megtudtam
mindent rajzolni, mert fegyelmezni tudtam a
kezemet, meg az ecsetet.
Beszéljünk a Czenthe unokákról.
Az ő rajzaik már több helyen ki voltak
állítva, de nem ilyen válogatottan, szervezetten.
Én újra rendeztem. Többnyire pályázatokra,
felhívásokra készültek ezek a rajzok. „Hatalmas
értékű” díjakat nyernek ilyenkor, pl. színes
ceruza készletet. Kata székely népmeséket
dolgozott fel, az eredeti rajzokat el is vitték
Csíkszeredába. Istvánka az 56-os pályázaton
első díjat nyert.
Nem kétséges, hogy ezek csodálatos rajzok, s
aprólékos munkával készültek.
Van érzelmi töltet bennük, amiket ki tudnak
fejezni. S megvannak a kis lepkék, kis madarak
és a kis virágok is, amelyeket elhelyeznek. Nagy
odafigyelést igényel.
Mit jelent ez számukra, hogy alkotásaik elkerülhettek ide Tornaljára? Megvan-e bennük a
szülőföldhöz, illetve az őseiknek a szülőföldjéhez való ragaszkodás?
Nem hiszem, hogy ők ezt különösebben
éreznék már. Abba bele kell születni.
Ez elszomorítja Önt?
Nem, tudomásul veszem, hogy Magyarország és a magyarság a második világháború
végével megszűnt létezni. Ez már nem magyar

nép, ennek semmi köze semmihez.
Hogyan tudunk ebből továbblépni?
Meghalni. Magunkkal vinni a sírba. A
hunok és a perzsák is eltűntek. Népek jönnek,
mennek.
És az értékek, amiket itt hagynak, azokkal mi
történhet?
Ők már benne vannak ebben a kínlódásban, – mert én annak nevezem –, az életben maradásért. Az ő ösztönük már azt diktálja, hogy
meg kell alkudni, nem szabad ilyen holt dolgokban nagyon nagy energiákat bent hagyni. Ezt az
élet hozza magával, ami rég volt, hogy az ember
annyira törődött a múlttal, az most nincs. Én
meg azért tartok meg mindent, mert egyrészt
az összes öreg rokon hozzám önti az iratait,
másrészt pedig én azért alaposan megismertem
egy régi világot.
Ezeket a régi honismereti dolgokat szeretné
átadni a mostani ifjú nemzedéknek?
Nem átadni, hanem az emberben van
egy közlési kényszer, hogy az ember mesél. A
másik az, hogy én reménytelennek tartom a
helyzetet, de úgy viselkedem, mintha minden
jó lenne, tehát én teszem a kötelességemet. Én
ahol csak vagyok, mindenhol felvilágosítom az
embereket a magyarság eredetéről.
De ehhez szükséges az öntudatra ébredés.
Meg az, hogy a családunkban apám is
kereste a múltját. Apám kilencéves volt, amikor
lebontották az 1596-ban épült házat. Volt egy
kőboltozatos csűr is keresztben. Nekem gyermekkoromban volt mindig egy lázálmom, azt
álmodtam, hogy fekszem, s rám akar omolni
egy hatalmas épület. Fél éves voltam, amikor
azt lebontották…
Lehetett ez a lázálom annak a kezdete, hogy
eldöntötte, hogy meg kell mentenie ezeket az
épületeket az utókornak. Miért kezdett el fényképezni?
Azért mert gyerekkoromban szerettem
rajzolni, megörökíteni azt, ami szép. De erre
nem volt már mindig idő, én akkor már matematikát és statikát tanítottam az egyetemen, az
ember egész lelki alkata átalakul.
A technika változott, s Ön is változtatott, s
fényképezőgépet ragadott. Emlékszik arra, mik
voltak az első témák?
Igen, az 1950-es években volt. Az első
olcsón megszerzett gépemmel az első utam
Gömörbe vezetett. Fölfedeztem a fügei gyönyörű gesztenyesort, ami úgy áthajolt, s teljesen
föllelkesültem, s tudtam, hogy arra van Vály,
ahonnan hozták nekünk a szilvát. S akkor
elmentem oda.
Az ilyen útjain értékes emberekkel, apró történetekkel találkozott.
Csak is értékes emberekkel, s nem a párttitkárral kezdtem, s nem is feltétlenül a pappal.
Hová kell menni először?
Simili similis gaudet. (Hasonló a hasonlónak örül – a szerk.megjegyzése). Azt az

ember megérzi, hogy ki milyen ember. Vályban
Kalas Béla bácsi vagy Rakottyáson Tóth Lajos
bácsi vagy Balogon Ibos Piros néni, ezek olyan
emberek voltak, akiknek korlátlanok voltak
a képességeik. Mindenre figyeltek, mindent
tudtak, s mindent el tudtak mondani. Főleg, ha
olyanra találtak, akit ez érdekelt. Mert őket félig
bolondnak nézték. Hiszen tudjuk, hogy a falusi
embernek megvan az a „jó” tulajdonsága, hogy
az az ember, aki nem olyan, mint ő, az bolond.
Összegyűlt az évek során egy nagy mennyiségű
képanyag, amikor eldöntötte, hogy ezeket könyv
formájában is ki kell adni?
Nem döntöttem el én semmit sem.
Körülbelül négyszáz előadást tartottam. Ide is
átjártam az olyan megrögzött kultúraszervezők
meghívására, mint Rimaszombatban pl. Vörös
Zoli, akik mindig szóltak, s tartottam egy-egy
Gömör estet. Azt, hogy ebből könyv is legyen,
B. Kovács Pistának köszönhetem.
De mégis hogyan kezdődött a sorozat megjelentetése?
Rendeztem egy Gömör-estet Budapesten
a földbirtokosoknak is. S ahogy válogattam a
képeket, rádöbbentem, hogy egy-két kép már
kezd halványodni. S rádöbbentem, hogy amit
egész életemben csináltam, akkor most ezek
mind eltűnnek? S akkor elkezdtük Zsuzsával,
a feleségemmel intézni, hogy ezeket digitalizálják. Majd odaadtam B. Kovács Pistának
lemezen, hogy másolja le. Pista megnézte, s
egész éjszaka nem tudott lefeküdni, hogy ez
egy óriási kincs, ezt meg kell menteni. Nekem
semmi célom nem volt vele, nem is gondoltam,
hogy ebből valamit ki lehet hozni.
Eddig megjelentek a Fejfák, az Emberek és három kötet az Otthonok-ból. Mi várható még?
Szeretném befejezni az Otthonokat. De
hiányoznak a 48-as sírok, öntött vassíremlékek,
a nagycsaládoknak a síremléke, útszéli szobrok
meg keresztek, amit megint csak nem lehet
veszni hagyni.
Remélem, hogy megtalálja a megfelelő módot,
hogy ezek is kiadásra kerüljenek.
Homoly Erzsébet, kép: a szerző

8

Közlemények

„Mátyás király Gömörben így tarta
áldomást” – tanári konferencia
Helyszín: Sajógömör, Szentiványi-kastély
Időpont: 2008. november 14-15-16.
Program:

2008. november 14., péntek
10.00 – 12.30
12.45 – 13.30
			
13.45 – 14.15
			
14.45 – 15.00
			
			
15.00 – 15.30
			
15.30 – 16.10
			
			
16.40 – 17.20
			
			
			
17.20 – 17.50
			
			

Regisztráció (Községi Hivatal)
Koszorúzás Sajógömörön a Mátyás-szobornál; 		
köszöntőt mond Jankósik Zoltán polgármester
Ökumenikus istentisztelet a sajógömöri
evangélikus templomban
A konferencia megnyitása: Ferencz Anna 		
igazgatónő, Ádám Zita alelnök, SZMPSZ, 		
Rubovszky Rita főigazgató, Hungarofest, Budapest
Bemutatkozik Mátyás király és udvarnépe – a 		
sajógömöri MTNY AI Vivat Mathias Rex! projektje
Hunyadi Mátyás a középkor és az újkor határán
Előadó: Tringli István, történész,
MTA Történettudományi Intézet, Budapest
Mátyás-kultusz a XVI. században
Előadó: Szentmártoni Szabó Géza
irodalomtörténész, egyetemi adjunktus,
ELTE, Budapest
Mátyás uralkodásának első esztendei
Előadó: Nógrády Árpád történész,
MTA Történettudományi Intézet, Budapest

2008. november 15., szombat
08.30 – 09.00
			
			
09.00 – 09.30
			
			
			
09.30 – 10.00
			
			
			
			
10.30 – 11.00
			
			
11.00 – 11.30
			
11.30 – 12.00
			
			
13.30 – 14.00
			
			
14.00 – 14.30
			
14.30 – 15.00
			
			
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
			
			
			
16.00 – 16.30
			
			
16.30 – 17.00
			
			
17.00 – 17.15		
19.00 – 20.00

Galeotto Marzio
Előadó: Papp Zita levéltáros,
Egyetemi Könyvtár, Pozsony
Hogyan gazdálkodott Mátyás király?
Előadó: Draskóczy István egyetemi docens, ELTE
BTK Történeti Intézet, Középkori és Kora Újkori
Magyar Történeti Tanszék, Budapest
Humanista alapítású magyarországi egyetem: az
Academia Istropolitana
Előadó: Pajorin Klára tudományos főmunkatárs,
MTA Irodalomtudományi Intézet, Reneszánsz 		
Osztály, Budapest
Mátyás király palotái
Előadó: Búzás Gergely régész, művészettörténész,
Budapest
Mátyás szülővárosa: Kolozsvár; a tornaljai
Kazinczy F. MTNY AI Vivat Mathias Rex! projektje
Mátyás hadserege
Előadó: B. Szabó János történész,
művészettörténész, Budapesti Történeti Múzeum
Élő sakkjátszma; a sajógömöri MTNY alapiskola
tanulói részvételével, a Vivat Mathias Rex!
projektje
Mátyás török háborúi
Előadó: Kedves Gyula
Mátyás a történelemtanításban
Előadó: Lőrinc László tanár, 			
Történelemtanárok Egylete, Budapest
Kávészünet
Ötletek és javaslatok Janus Pannonius
költészetének tanításához
Előadó: Fenyő D. György, Magyartanárok
Egyesülete, Budapest
Élményszerű történelemtanítás
Előadó: Miklósi László tanár, Történelemtanárok Egylete,
Budapest
Mátyás és a hozzá kötődő hagyományok szerepe
a regionális identitástudat alakításában
Előadó: Ferencz Anna igazgató, Sajógömöri MTNY AI
Zárszó: Ádám Zita
Reneszánsz zene

2008. november 16., vasárnap

07.30 – 08.00
Reggeli
08.00 			
Tanulmányút Lőcsére Várkonyi Gábor történész
			
kíséretében - Ebéd Lőcsén
A konferencia fővédnöke: Rubovszky Rita főigazgató, Hungarofest, Budapest

2008. 11. 10.

Meghívók
Üvegművészet és csipke a múzeumban
2008. november 12. (szerda) 14.00 óra
A Gömör-Kishonti Múzeum üveggyártási produktumaiból válogatták
össze a kiállítást, melyet az érdeklődők 2009. január 31-ig tekinthetik meg. A múlt héten nyílt Csetneki Magyar Csipke múltja és jelene
c. kiállítás is várja az érdeklődőket december 5-ig. A kiállítás anyagát
Medgyesiné Vághy Ida, a csetneki csipke felújítója, Lipcsei Lászlóné, Dr.
Oláh Andrásné, Suba Árpádné munkáiból valamint a Szontagh-örökösök
Pintérné Stefkovits Judit és Petrusz Tibor eredeti csipkéiből, dokumentumaiból, és a Rozsnyói Bányászati Múzeum és Bölcsey Terézia eredeti
csipkéiből válogatták.

Zombori Ottó és Hrubík Béla a PLIKK-ben
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 Györgyöt, író, újságírót és kiadóját,
Hrubík Bélát, a Csemadok országos elnökét látják vendégül Rimaszombatban. A programok a VI. Győry Dezső Kulturális Napok keretében
kerülnek megrendezésre.

Kézműves műhelyek a VMK-ban
2008. november 15. (szombat) 15.00-18.00 óra között
A Városi Művelődési Központ együttműködve a Csemadok Rimaszombati
Alapszervezetével november 15-én délután kézműves műhelyt szervez az érdeklődő gyerekeknek. Az egyes műhelyekben ajándéktárgyak
készítését tanulhatják meg a gyerekek természetes anyagokból, az őszi
terméseket is felhasználva. Helyszín a VMK gömbterme.

Dobré slovo Bátkában
2008. november 20. (csütörtök) 9.00 órai kezdettel
A Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának szervezésében,
együttműködésben a Bátkai Alapiskolával november 20-án valósul meg
a Dobré slovo – regionális szlovák nyelvű vers- és prózamondó verseny a
magyar tanítási nyelvű alap- és középiskolák számára. Helyszín a Bátkai
Alapiskola. A verseny a VI. Győry Dezső Kulturális Napok kísérőrendezvénye.

Megemlékezés Hatvanira és Csillagösvényen filmvetítés
2008. november 21. (péntek) 17.00 óra
A Hatvani István Cserkészcsapat névadója születésének 290. évfordulója
alkalmából megemlékezést szervez 17 órai kezdettel. Hatvani István
professzorra Mgr. Vörös Ilona cserkésztiszt emlékezik. Ezt követően a
Bástya Egyesület mellett működő Árvay Miska Baranta Szakosztály hív
minden kedves érdeklődőt a Csillagösvényen II. film vetítésére szintén a
cserkészek Daxner utcai otthonába. A rimaszombati barantások bemutatják azon gyakorlatokat is, amelyeket alakulásuk óta elsajátítottak.

Gyöpös Krisztina koncertje
2008. november 25. (kedd) 19.00 óra
A XXVIII. Zenei Ősz programsorozat következő koncertjére november
25-én kerül sor a Városi Művelődési Központban. A rimaszombati VMK
és a Zenebarátok Köre minden érdeklődőt vár a komolyzenei koncertre,
melyen fellép Gyöpös Krisztina – zongora, Gyöpös István – hegedű és
Peter Pažický – zongora. A Zenebarátok Körének tagjai a tagsági illetéket
a 2009-es évre a koncert előtt fizethetik ki. A tagoknak 50%-os kedvezmény a belépődíjból.
Összeállította: moly

KÖZLEMÉNYEK
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 45 . hétre
November 15-én, szombaton
Dr. Max gyógyszertár a
Kauflandban
November 16-án, vasárnap
Gyógyszertár a kórháznál
November 17-én, hétfőn (állami
ünnep)
Dr. Max gyógyszertár a
Kauflandban

Fogorvos
November 15-16-án, szombatvasárnap
MUDr. Jurkemik Ján CSc.,
Gorkij utca 9., tel.: 58 11 009
November 17-én, hétfőn
MUDr. Kurák Ferenc,
Vasút utca 23., tel.: 0908 65

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban november 4-én az alábbi személyek
adtak önkéntesen vért:
Viera Kojnoková, Ádám Lajka,
Ing. Michal Kováčik, Lukáš
Belko, Rudolf Pivárnik, Tomáš
Kočiš Rimaszombatból, Rastislav
Šuľko Szabatkáról, Ján Palic
Fazekaszaluzsányból, Ladislav
Mikloš Oldalfaláról, Ľubomír
Nágel Tiszolcról, František Beňuš
Nagytörékről, Milan Krnáč, Ing.
Miroslav Kántor Cserencsényből,
Vladimír Boroš, Ján Kromholc
Rimakokaváról, Mária
Kromholcová, Milan Dirbák,
Vojtech Kocka, Radoslav Doboš
Nyustyáról, Valéria Kováčiková,
Peter Kováčik Kruzsnóról, Ján
Kušpál Kislibercséről, Peter Bálint
Nagymocsárról, Iveta Vozárová
Rimaráhóról, Miroslav Haluška
Csízből.
Először adtak vért: Štefan Králik,
Jaroslav Vargic Rimaszombatból,
Ingrida Krnáčová, Martin Krnáč
Cserencsényből, Pavel Žilák
Rimakokaváról.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
November 14-15-16.
p, szo, v., 17.45 órától
Hellboy 2.
– Az Aranyhadsereg
amerikai akciófilm
November 14-15-16.
p, szo, v., 20.00 órától
Párizs, szeretlek!
romantikus film

Felhívások
Versmondók szakmai képzése
– jelentkezni november 14-ig
A Csemadok Nógrádi Területi Választmánya és a
Nógrádi Művelődési Központ a Reneszánsz éve
jegyében regionális szemináriumot és szakmai
képzést szervez a versmondóknak 2008. november
22-én, szombaton 9. 00 órai kezdettel a Losonci
Kármán József Alapiskola, Kármán – teremében.
A program a következő:
8.30 résztvevők érkezése, prezentáció.
9.00 Kékkő vára és a Balassák - előadó: Böszörményi István, helytörténeti kutató.
9.45 A versmondás művészete (versválasztás,
felkészítés, beszédtechnikák) - előadó: Gál Tamás,
színész
11.00 A Tompa Mihály Vers és Prózamondó Verseny
versenyszabályzata és kategóriák értelmezése. előadó PhDr. Kamenár Éva, a Csemadok Művelődési Intézetének főmunkatársa.
12.00 Nagyidai cigányok – verses, zenés összeállítás - előadó: Gál Tamás előadóművész, Bodonyi
András népzenész
A szakmai képzésre várják a pedagógusok jelentkezését, de jelentkezhetnek versmondók is . A teljes
tagozatú iskolákról legalább 2 személy, az 1-5 évf.
1 személy, középiskolákról 2 személy. Jelentkezni
a www.csemadok.sk honlapról letölthető visszaigazoló lap visszaküldésével november 14-ig lehet.

XIV. Nógrádi Pedagógustalálkozó
– jelentkezni november 20-ig
A konferencia címe: Reform vagy álreform?, tematikája: pedagógiai program, helyi tanterv készítése,
kompetenciafejlesztés; interaktív tábla használata:
digitális tananyagok; óvodai nevelési program készítése. Helyszín Fülek, Gimnázium, november 28.,
8.30 óra. Jelentkezés: Ádám Zita (rpk.rsz@szmpsz.
sk), telefon: 0907 051188. A jelentkezés határideje:
november 20.

Téli stadion nyitva tartása
a 46. hétre
Hétfő és kedd:
		
Szerda:		
		
Csütörtök:
Péntek:		
		
Szombat:		
		
		
Vasárnap:
		

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, 		
18.00 – 19.30
14.00 – 15.30, 16.00 – 17.30, 		
18.00 – 19.30
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rosi Hivatlban (Rimaszombat, Svätopluk utca 5.)
december 1-től lehet igényelni. Bővebb információ
az alábbi telefonszámokon: 047/5604628, 5604665,
5631139. A standokat számokkal látják el. Az
élelmiszert árusítóknak szükséges a lakókörnyezetükhöz tartozó Regionális Egészségügyi Hivatal
(RÚVZ) engedélye is. Jöjjön – üdvözölve lesz!

Építsünk közösen állatkertet
A Körzeti Hivatal 2008/06093-as számú engedélye
alapján Rimaszombatban nyilvános gyűjtést szerveznek „Építsünk együtt mini állatkertet városunkban” címmel. A gyűjtés november 11-12-13-án
valósul meg a középiskolákon. De ezúton kérik az
adakozókedvű polgárokat, hogy maguk is járuljanak hozzá a gyűjtéshez, s adományaikkal segítsék,
hogy a Hiezdoslav utcai Ekoroelax akadálymentesítését el tudják végezni, hogy a tolókocsisok is
látogathassák azt. Az adományok fiatal önkéntesek
gyűjtik majd a Relax Szabadidőközpont megbízásából.

Meghívók
Életutak november 21-én
A kulturális rendezvénysorozat novemberi vendége: Kepes András Budapestről, akivel az életéről,
gondolkodásmódjáról, szakmájáról Balázs Emese
beszélget. Helyszín: Tornalja – Rákóczi Magyar
Ház, időpont: 2008 november 21. péntek 17.30,
belépti díj: tetszés szerint. Minden érdeklődőt
szeretettel várnak a szervezők!

Rimaszombatban a Tűzmadár
Rimaszombatba is ellátogat szlovákiai körútja
során a Szlovák Táncszínház, amely Sztravinszkij
Tűzmadár c. balettjét mutatja be Ján Ďurovčík
koreográfiájával. Az előadás bemutatója október
24.-én volt Pozsonyban, de a világ számos nagyvárosában látható lesz az évad során. A rimaszombati előadás november 21.-én, pénteken este hét
órai kezdettel valósul meg a Városi Művelődési
Központban. Jegyár elővételben 300 korona (9,96
euró), az előadás napján 350 korona (11,62 euró).
Akinek az időpont nem felelne meg, előző nap
Losoncon megtekintheti az előadást.

Diákok vércseppje 2008

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.

A Szlovák Vöröskereszt idén is megszervezte, immár tizennegyedik alkalommal a Diákok vércseppje
országos kampányt, amely keretében az ifjúság
október 27 és november 17 között 6.30-9.30 között
minden kedden adhat vért a városi kórház hematológiai osztályán. Minden véradót apró ajándékban
részesítenek, s további értékes díjak sorsolásán is
részt vesznek. Sajnos a vérből sosincs elég, ezért
hívják a készséges felajánlókat, hogy ekképpen
segítsenek a bajba jutott embertársaikon.

Karácsonyi vásár

Folytatódik a teremfoci!

Rimaszombat Városa 2008. december 12 és 13-a
között Karácsonyi Vásárt szervez a Kishonti és
Janošík utcákban. A standok az endegélyeket a Vá-

November 15-én 19.00 órakor az I. Opoen liga 5.
fordulójában a Rimtex az Akasztóhegy T-18-as tornatermében Vágújhely csapatával méri össze erejét.
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Hirdetés
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Szolgáltatások

Állás

• Mielőtt bíróságra menne, vegye igénybe mediátor segítségét! Francisci u. 1., 0907 831 424.
1495-52
• Szeretne lakást venni, de
nem tud a bankban megfelelő bevételt igazolni? Kölcsönt
adunk nem megszokott módon.
A tartozási regiszter ellenőrzése
és kezes nélkül. Kapcsolat: 0948
603 258
1566-45
• Kártyából megjósolom
a múltat, a jelent és a jövőt is.
Rimaszombat, Cserencsényi u.
22. (A Munkaügyi Hivatal mellett). Nyitva: Hétfő - Péntek :
9.00-15.00 óra. Tel: 0915 228 482
1538-50
• Nincs állása? Használja ki
a munkaügyi hivatal 103 900 koronás támogatását. Kidolgozzuk
Önnek a projektet és tanácsot is
nyújtunk. Tel: 0908 813 591.
1567-47

Takarítói
szolgáltatást kínálok
magánvállalkozóknak.
Info: 0907 566 271

2267-45

Ingatlanok
• www.makroreality.sk
1305-19
• Eladó építkezés alatt álló
családi ház Szabatkán (a főbb
munkák már tető alatt). Tel:
0905 446 136.
1514-45
• Eladó öregebb családi ház Rimaszombatban a 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
• Kocsmát veszünk. Tel: 0903
515 109.
1563-46
• Nyugat-lakótelepen lévő
(Rimaszombat) háromszobás
lakásomat eladom vagy bérbe
adom. Tel: 0903 198 242.
1579-46
• Eladó családi ház Rimaszombatban, az Akasztóhegyen.
Ára: 3,5 millió korona. Tel: 0907
884 948.
1581-46

• Takarítónőt keresek Ausztriába, 850-1050 €. Tel.: 0915
829 431.
1541-45
• Sofőrt teherautóra felveszek.
Tel: 0903 515 109.
1564-46

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)

Autó motor
• Ki javítja meg a BABETÁMAT?
Tel: 0918 034 720.
1582-46

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

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)

Hirdessen
magyarul is!

EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat
meghívjuk Önt:

ÍNYENCSÉGEINKRE
OLCSÓ ELSZÁLLÁSOLÁS

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

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

Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

Tel: 0908 948 971
2003

Szüksége van
pénzre?
Hívja a 0905 329
178-as telefonszámot.
www.proficredit.sk
2275-51
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A mezőny végén a kerületi bajnokságokban

Őszi bajnok: Szárnya és Tajti
Befejeződtek az alacsonyabb osztályú labdarúgó bajnokságok őszi küzdelmei. A II. osztályban (az idén összevonták a III. osztállyal) 13 csapat
indult. Az őszi bajnok a szebb napokat látott, később megszüntetett, s
a tavalyi évadban ismét újjáalakult tajti együttes lett, amely tavaly megnyerte a III. osztályt, s a jelek szerint ismét szeretne visszajutni legalább
a járási I. osztályba. Négypontos előnye az egy mérkőzéssel kevesebbet
játszott tornaljaiak előtt (akik szintén a semmiből kezdték újra) azonban
izgalmas tavaszt ígér, s még nem írható le teljesen a szirki együttes sem,
amely hat pont hátránnyal a harmadik helyen áll. A tavaly igen rosszul
szerepelt guszonai csapat az élmezőnyben található, ahogy az uzapanyiti,
a gömörfalvaii és az almágyi csapat is. Igen gyengén muzsikált viszont
az ősszel a balogfalai és az oldalfalai csapat, akik mindössze négy pontot
szereztek s reménytelenül sereghajtó a harmaci társulat, akik pont nélkül
15:51-es gólaránnyal zárják a tabellát. Az ifjúságiak versenyében szintén
a tajtiak vezetnek hatpontos előnnyel a szirkiek előtt, a balogfalaiak pont
nélkül, megalázó, 12:100-as gólaránnyal az utolsók.

II. osztály
1. Tachty		
2. Tornaľa
3. Sirk		
4. Gemerská Ves
5. Husiná
6. Tisovec B
7. Uzovská Panica
8. Gem. Jablonec
9. Radnovce
10. čerenčany
11. Blhovce
12. Stránska
13. Chrámec

12 11 1 0
11 10 0 1
11 9 0 2
11 7 1 3
11 6 1 4
11 6 0 5
11 5 1 5
11 5 0 6
11 4 0 7
11 3 2 6
11 1 1 9
11 1 0 10
11 0 0 11

56:14
31:12
45:10
36:27
27:22
41:28
23:32
34:32
24:32
12:25
23:33
6:55
15:51

34
30
27
22
19
18
16
15
12
11
6
3
0		

A járási I. osztály 12 csapattal indult útjára, de váratlanul a 2. forduló
után kilépett a hanvai csapat. Az őszi tíz forduló után egypontos előnnyel
a szárnyai csapat várja az első helyen a tavaszi folytatást, de a második
sajószentkirályi csapat és a harmadik murányi együttes is reménykedhet még a feljutásban. Hat pont választja el a listavezetőtől a negyedik
osgyáni csapatot. A mezőny utolsó helyén győzelem nélkül, mindössze
két szerzett ponttal a rimaszécsi csapat áll. Az ifjúságiak versenyében
25-25 ponttal vezeti a tabellát a bátkai és a jolsvai csapat.

I. osztály
1. Stárňa		
2. Kráľ		
3. Muráň		
4. Oždany
5. Jelšava		
6. Rim. Janovce
7. Bátka		
8. V. Teriakovce
9. Abovce		
10. Revúčka
11. Rimavská Seč

10 8 0 2
10 7 2 1
10 7 0 3
10 5 3 2
10 5 1 4
10 4 3 3
10 4 2 4
10 3 0 7
10 2 2 6
10 2 2 6
10 0 2 8

32:11
27:13
26:23
21:14
18:20
27:22
21:20
20:28
22:33
13:27
18:34

24
23
21
18
16
15
14
9
8
7
2

A kerületi bajnokságokban nem sok babér termett a régió csapatainak
az ősszel. A IV. ligában az ajnácskőiek állnak a legelőkelőbb, 8. helyen,
míg a táblázat legalján szerénykedik a feledi és a nyustyai együttes. A
mezőnyt a podlavicei csapat vezeti Ružina és Brusno előtt. Az V. ligában
az újonc sajógömöri együttes a 14 csapatos mezőnyben a 9. helyet foglalja
el 15 ponttal. A divíni csapat egy ponttal előzi meg az ipolynyékieket és
hárommal a szklabonyaiakat.
jdj

Indul a sakkozók Gömöri ligája
Ismét útjára indul a sakkozók Gömöri ligája,
amelynek célja a sakk propagálása, a gömöri
sakkélet újraélesztése, s mindenekelőtt a fiatalok bevonása e nemes játékba. A győztes
csapat elnyeri a Gömör bajnoka címet, s vele
együtt egy vándorserleget, s külön díjazzák
a legjobb egyéni versenyzőt, valamint a legjobb
rapidsakk versenyzőt. A játék a FIDE szabályai
szerint zajlik 2x90 perces rövidített tempóban.
A mérkőzés egyes fordulónként 9.00 és 12.00
ill. 13.00 és 16.00 óra között zajlik. Ez alól
csak csak a 7. forduló lesz kivétel, ugyanis Tornalján 8.00 órakor lesz a kezdés.
Időpontok:
I.-II.forduló: 2008 november
22. – Štítnik, kultúrház
III.-IV.forduló –2008. december
20. – Bátkai Községi Hivatal
V-VI. forduló – 2009. január 24. – Rimaszombat – Relax Szabadidőközpont (Tátra Hotel)
VII. forduló - 2009. február 21. – Tornalja –
Buck vendéglő (Itt történik a csapatok kiértékelése is, valamint a rapidsakk-verseny)

Az egyes fordulók párosítása:
I. forduló: 2008 november 22.
– Štítnik, kultúrház, 9.00
Baník Štítnik A szabadnapos
Baník Štítnik B – ŠK Tri
ruže Rimavská Sobota
ŠK CVČD Revúca – ŠK Tornaľa
ŠK Bátka – ŠK Plešivec
II. forduló: 2008 november 22.
– Štítnik, kultúrház, 13.00
ŠK Plešivec szabadnapos
ŠK Tornaľa – ŠK Bátka
ŠK Tri ruže R.S. – ŠK CVČD Revúca
Baník Štítnik A – Baník Štítnik B
III. forduló –2008. december 20.
– Bátkai Községi Hivatal, 9.00
ŠK Baník Štítnik B szabadnapos
ŠK CVČD Revúca – ŠK Baník Štítnik A
ŠK Bátka – ŠK Tri ruže R.S.
ŠK Plešivec – ŠK Tornaľa
IV. forduló –2008. december 20.
– Bátkai Községi Hivatal, 13.00
ŠK Tornaľa szabadnapos

ŠK Tri ruže R.S. – ŠK Plešivec
ŠK Baník Štítnik A – ŠK Bátka
ŠK Baník Štítnik B – ŠK CVČD Revúca
V. forduló – 2009. január 24.
– Rimaszombat – Relax Szabadidőközpont (Tátra Hotel), 9.00
ŠK CVČD Revúca szabadnapos
ŠK Bátka – Baník Štítnik B
ŠK Plešivec – Baník Štítnik A
ŠK Tornaľa – ŠK Tri ruže R.S.
VI. forduló – 2009. január 24.
– Rimaszombat – Relax Szabadidőközpont (Tátra Hotel), 13.00
ŠK Tri ruže R.S. szabadnapos
Baník Štítnik A – ŠK Tornaľa
Baník Štítnik B – ŠK Plešivec
ŠK CVČD Revúca – ŠK Bátka
VII. forduló – 2009. február 21.
– Tornalja – Buck vendéglő, 8.00
ŠK Bátka szabadnapos
ŠK Plešivec – ŠK CVČD Revúca
ŠK Tornaľ – Baník Štítnik B
ŠK Tri ruže R.S. – Baník Štítnik A
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Az első legyőzte az utolsót – de nem ment könnyen...

Rimaszombat–DAC B 2:1

A

z utolsó helyezett DAC B ellen kötelező
volt a listavezető rimaszombatiak számára
a győzelem, de a kötelező dolgok ritkán mennek könnyen – a győztes gólt csak 8 perccel a
lefújás előtt lőtte be a csereként beállt Čižmár.
Ha a focit nem gólra, hanem helyzetekre játszanák, a rimaszombatiak sima győzelmet arattak
volna a DAC B felett. Piszár már a 3. percben
tiszta helyzetbe került, de addig tologatta a
labdát egyik lábáról a másikra, míg végül eltotojázta a lehetőséget. A 12. percben Filo gyönyörű
lövését Hasancik még gyönyörűbb mozdulattal
tolta szögletre, majd a szöglet után Mujkoš lövése a védőkről vágódott le. A 17. percben viszont
már Filo szemet gyönyörködtető átlövése utat
talált a kapuba, és mindenki azt remélte, ezzel
elkezdődik a gólgyártás. Csakhogy nem kezdődött, ehelyett a DAC B egyenlített (kellett hozzá
egy kis védelmi hiba is). A rimaszombatiak
ezután is óriási mezőnyfölényben játszottak, és
tiszta gólhelyzeteik is voltak (Líškának például
kettő is, egyszer a kapu fölé, máskor a kapus-

ba lőtt), de ahogy telt az idő, úgy lettek egyre
idegesebbek és bizonytalanabbak. Amikor már
az optimistább szurkolók is kezdték magukban
elkönyvelni, hogy szégyenszemre a listavezető
nem tudja legyőzni a sereghajtót, Zsivanovics
passza után Čižmár teljesen egyedül maradt a
kapu előtt, és belőtte a megváltó gólt.
„Nagyon örülök, hogy meg tudtunk nyerni egy
ilyen nehéz meccset – mondta rögtön a lefújás
után Karol Kisel, a rimaszombatiak vezetőedzője. – Előre tudtuk, hogy ezen a meccsen a
pszichológiának is nagy szerepe lesz. A vendégeknek nem volt mit veszteniük, míg ránk nagy
felelősség nehezedett. Hét tiszta gólhelyzetet
hagytunk ki, de a végén megmutattuk, hogy
nem adjuk fel, a fiúk az utolsó percig küzdöttek, és végül megszerezték a győzelmet.”
„Egy pillanatig sem kételkedtem abban, hogy
nyerünk – jelentette ki magabiztosan Rubint
Richárd, a rimaszombatiak hátvédje. – Vannak
ilyen meccsek is, nem mi voltunk az elsők
és nem is az utolsók, akik szenvedtek egy
gyengébb csapat ellen. A lényeg az, hogy túl va-

Már hivatalosan is használható a téli stadion
Felvételünkön
a HKM ifjúsági
csapata

gyunk rajta. Most három nehéz meccs vár ránk,
idegenben a Trencsén és az Inter, itthon pedig
a Podbrezová. Jó lenne ezekből a meccsekből 5
pontot szerezni...”
Rimaszombat–DAC B 2:1 (1:1)
Góllövők: Filo (17.), Čižmár (81.), ill. Hussain
Khorshidi (21.).
Sárga lap: Mujkoš.
Játékvezető: Hádek, 421 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Mujkoš, Rubint, Geri,
Mráz–Sihelský, Piszár (90. Ádám), Filo, Lazúr–
Líška (65. Čižmár), Gibala (54. Zsivanovics).
A rimaszombatiak kedden barátságos mérkőzésen a műfüves pályán, villanyfényes meccsen
fogadják a Poprád csapatát, szombaton pedig
az I. labdarúgóliga 16. fordulójában Trencsénbe
látogatnak.
B. T.

A bajnokság állása
1. Rim. Sobota

15 9

3

3

21:11

30

2. Inter BA

15 8

5

3

25:9

29

3. Šaľa

15 8

3

4

19:13

27

4. Trenčín

15 8

2

5

33:18

26

5. Podbrezová

15 7

4

4

21:11

25

6. Michalovce

15 7

2

6

26:21

23

7. Lučenec

15 6

5

4

22:20

23

8. Prievidza

15 6

3

6

18:16

21

9. Humenné

15 5

2

8

16:27

17

10. Ružomberok B

15 4

2

9

24:32

14

11. Košice B

15 3

4

8

17:27

13

12. Dun. Streda B

15 0

3

12

12:49

3

Reisz András
jelenti

O

któber 31.-én aláírták a kolaudációs
határozatot, s ezáltal a téli stadiont immár
hivatalosan is használhatják a sportolni és
szórakozni vágyók. Ahogy Csincsík Anna,
a rimaszombati Városi Hivatal Építéshatósági, Beruházási és Közlekedési Osztályának
vezetője lapunknak elmondta, a határozatba
egyes apróbb hiányosságokat is belefoglaltak,
amelyek felszámolása folyamatban van. A stadiont a jégkorongozók és a nyilvánosság is már
hetekkel ezelőtt birtokba vette, s már az újjáala-

kult jégkorongklub csapatai is itt játsszák hazai
bajnoki mérkőzéseiket. A stadion felújítása még
tavaly áprilisban kezdődött a pozsonyi ZIPP cég
irányítása alatt (az épületet balesetveszélyes
állapota miatt voltak kénytelenek bezárni),
s nemcsak korszerűsítették a jégpálya technológiáját, de a hiányzó szociális helyiségek és
öltözők is elkészültek. Már csak az ünnepélyes
átadás hiányzik, amelyre a közeljövőben szeretnének sort keríteni.
jdj/kan, foto: archív

A hét elején még mindig nem várható jelentős változás, igaz az egy héttel korábbinál hidegebbek lesznek az éjszakák és már
nappal sem éri el a hőmérséklet a 15 fokot.
A hét közepén hidegfront érkezik, amely
átmenetileg többfelé okoz borult, esős időt
és több fokos lehűlést, de a hőmérséklet
ekkor is megfelel majd a sokévi átlagnak.
A hét végére mesgzűnik a csapadék, de
éjszakánként már fagyra kell számítani.
S ne feledjék, szombaton, 12.05-kor ismét
jelentkezik az M1-en Reisz András tudományos népszerűsítő műsora, az Időjárók.

Gömöri Hírlap
Kiadja a Rimaszombati Városi Hivatal. Főszerkesztő: mb. 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, email:gemerskezvesti@rimavskasobota.sk), Hirdetési menedzser: Ing. Silling Géza (Mob.: 0907 255 600, 0910 913 191) Nyomda: Reality-Print, Rimaszombat, Fábry u. 10. Engedélyszám: 2/2000.
Terjeszti: A Mediapress és magánterjesztők. Kapható: a régió standjain, egyes boltjaiban, a postahivatalokban és a rimaszombati Tompa Mihály könyvesboltban.

