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Szakképzettségi előfeltételek:
• befejezett felsőfokú, esetleg
teljes középiskolai végzettség
• minimálisan 5 éves újságírói
gyakorlat
Egyéb feltételek:
• erkölcsi bizonyítvány
(három hónapnál nem régebbi)
• a közigazgatás problémakörének ismerete, szervezési
képességek
• a magyar nyelv megfelelő
ismerete
A kérvényhez
kérik mellékelni:
• kitöltött személyi kérdőívet,
szakmai életrajzot a gyakorlat
feltüntetésével
• a Gömöri Hírlap szerkesztőségének tevékenységére vonatkozó írásbeli koncepciót
• a végzettséget igazoló irat
hitelesített másolatát
• erkölcsi bizonyítványt (három hónapnál nem régebbit)

Együtt és tisztelettel
S

imon Zsolt, az MKP parlamenti képviselője,
a párt járási elnöke hívta össze a régió polgármestereit, hogy közös nyilatkozatban tegyenek hitet
a szlovák-magyar együttélés mellett. A felhívásra még
az Alsógaram mentéről is jelentkeztek polgármesterek, de a támogatók között találhatjuk Agócs József
füleki polgármestert is. A tanácskozáson közel negyven polgármester, megyei és városi képviselő mellett
jelen volt Michal Bagačka, a Gömör-Kishonti Városok
és Falvak Szövetségének (ZMOGaM) elnöke, Jana
Uhrinová, a rimaszombati Körzeti Hivatal elöljárója
és Farkas Géza pozsonyi magyar konzul is. Uhrinová
szerint ideje lépni mindkét ország vezetésének,
s addig megtalálni a közös hangot, amíg nem késő.
Mindent meg kell tenni azért, hogy mindenki otthon
érezze magát a határ mindkét oldalán – tette hozzá.

A nyilatkozatot a jelenlévők két példányban írták alá,
s azt eljuttatták mindkét kormányfőhöz.
A nyilatkozat szövege:
„A gömöri régió polgármestereiként, közéleti tényezőiként kijelentjük, érdekünk a Szlovák Köztársaság
és a Magyar Köztársaság kölcsönös jó kapcsolatainak
ápolása, amint érdekeltek vagyunk a szlovákok és
a magyarok békés együttélésének előremozdításában
is. Ezért elítéljük az intolerancia, a nacionalizmus
és a szélsőségek minden formáját. Egyszersmind
felszólítjuk mind a szlovák, mind pedig a magyar
kormány, a parlamentek, valamint a politikai pártok
képviselőit, hogy a feszültségek, az intolerancia és
egyéb szélsőséges megnyilvánulások felszámolása
érdekében kezdjenek konstruktív párbeszédet.”

A jelentkezési lapot a kérvény
mellékleteivel együtt leadhatják személyesen vagy elküldhetik postán zárt borítékban,
„VK-Neotvárať” megjelöléssel
2008 december elsején
15.30-ig az alábbi címre: Városi
Hivatal, Ing. Kovács László,
a VH elöljárója, Svätopluk u. 9.,
979 01 Rimaszombat
A meghallgatás időpontjáról
írásban értesítik azokat, akik
megfeleltek az előírt feltételeknek.
MUDr. Cifruš István, MPH
polgármester

Kép és szöveg: jdj

Vadex Kft.,

Új mb. főszerkesztő irányítja a Gemerské zvestit

Rimaszombati Húsvár
AkciÓ: csontolt sertéslapocka 119,-/kg

lecsókolbász 58,-/kg

Cifruš István, Rimaszombat polgármestere eleget tett
a rimaszombati Városi Képviselő-testület kérésének,
s mind a Gömöri Hírlap, mind a Gemerské zvesti főszerkesztőjét leváltotta, s kiírta a pályázatot mindkét
állásra. Egyúttal felkérte Juhász Dósa Jánost, hogy
a pályázat sikeres lebonyolításáig tovább vezesse
a Gömöri Hírlap szerkesztőségét. A Gemerské zvestit

viszont november 10-től Marián Kluvanec személyében új megbízott főszerkesztő vezeti, s Marta
Kanalová eddigi főszerkesztő szerkesztőként dolgozik
tovább. Az új főszerkesztő munkájához sok sikert kívánunk, s reméljük, hogy az együttműködés továbbra
is töretlen marad!
jdj

Bartók B. 24., Rimaszombat
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November 19-én, szerdán 17.00 órai kezdettel várják az érdeklődőket

Magyar katolikus
kör alakult Rimaszombatban

M

ásfél éve jött az ötlet, hogy katolikus
magyarok egyéb megoldás híján polgári társulást alapítanak, amelynek keretében
megvalósíthatják céljaikat, elképzeléseiket.
Szomolai Tibor mérnök, a Katolikus Kör egyik
kezdeményezője elmondta, hogy már régóta
elégedetlenek voltak a rimaszombati történésekkel, s levelet írtak Eduard Kojnok rozsnyói
püspöknek, akitől kérték, hogy akár magyar
plébánossal vagy káplánnal próbáljon segíteni
a rimaszombati magyar katolikusokon. Kojnok
gyorsan válaszolt a levélre, s arra hivatkozva, hogy nagyon kevés a magyar nyelvű pap
Szlovákiában, nem ígért gyors segítséget. Pár
hónap múlva mintha mégis megoldódni látszott
volna a rimaszombati magyar katolikusok ügye,
ugyanis Rimaszombatban tartották Földeáky
Péter Fülöp szentelését, amelynek jó híre
ment még az országhatárokon túl is. Az öröm
mégsem tartott sokáig, ugyanis a püspök rövid
időn belül áthelyezte Rimaszécsre. Rimaszombat így sem maradt magyar mise nélkül,
hisz Dluhoš plébános megtanult magyarul,
míg a már nyugdíjas Smuda atya is celebrál
misét. A katolikus egyházközösség anyagi
helyzete sem rózsás, a városnak is tartoznak,
s a templom is itt-ott rekonstrukcióra szorul.
Papíron működik ugyan az egyháztanács is,
amelyet viszont évek óta nem hívtak össze.
Mindezek tudatában, s a segíts magadon, s

Helyi rendőrre
támadtak Klenócon

akkor az Isten is megsegít szlogen jegyében
úgy határoztak, hogy létrehoznak egy polgári
társulást, amelynek elsődleges célja az alapvető emberi értékeknek a keresztény erkölcs
szellemében való megerősítése, s ennek elérése
érdekében a társulás konferenciákat, előadásokat, bibliaórákat, zarándoklatokat szervez,
együttműködik más társadalmi szervezetekkel és keresztény egyházakkal, a keresztény
hagyományok megőrzése érdekében vallási,
irodalmi és történelmi témájú könyveket és
folyóiratokat ad ki és terjeszt, támogatja az
iskolaköteles gyermekek és az ifjúság vallási
nevelését, elősegíti a nevelés színvonalának
az emelését és karitatív tevékenységet fejt ki.
Mivel Szomolai szerint a város lakosságának
önbizalma katasztrofális állapotban van,
szeretnének minél több közös rendezvényt
szervezni, amelybe minden érdeklődőt bevonnának. Az emberek szeretnek jót csinálni,
csak meg kell találni a formáját – hangsúlyozta
Szomolai, aki szeretne a szlovák anyanyelvű
hívekkel is optimális kapcsolatot kialakítani.
Már megtartották az első tájékoztató ös�szejövetelt, s november 19-én, szerdán 17.00
órai kezdettel a Művészeti Alapiskola pincéjében találkoznak ismét, hogy megválasszák
a vezetőséget. S ezentúl minden hónap első
szerdáján, 17.00 órakor találkoznak majd.
jdj

3. II. Rákóczi nyomában emléktúra
A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete karöltve a Bástya Egyesülettel harmadik
alkalommal szervezte az emléktúrát, melyet idén
is összekapcsolt az aktuális emlékévekkel.

A Rákóczi Szövetség balogvölgyi tagsága
november 8-án nemesradnóti kiindulóponttal
Putnokon kezdte meg az emléktúrát, ahol
a Holló László Galériában megtekintették a
reneszánsz éve és Mátyás király megkoronázásának 550. évfordulója kapcsán a Mátyás király
Gömörben című kiállítást, melyet Garay János
verse alapján készítettek a Tóth Ede Alkotókör tagjai. Ezt követően sor került a négyes
gömöri szövetség létrehozására, s a Rákóczi
Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete, a
Bástya Egyesület, a Tóth Ede Alkotókör és a
Magyarok Világszövetségének Gömöri Tagozata
együttműködési megállapodást kötöttek, hogy
egymás rendezvényeit, munkáját, akcióit – előre
megbeszélt módon, egyeztetve és megegyezve,

Rendőrségi hírek

mindkét fél javára segíteni fogják, munkával,
dologiakban, eszközökkel és egyéb külön
megegyezett módon. Az esemény a határon túli
együttműködésben csupán látszólag kisléptékű,
de annál nagyobb jelentőségű. A 3. II. Rákóczi
nyomában emléktúra Szalonna-MartonyiFelsővadász-Encs-Vizsoly útvonalon át haladt.
Vizsolyban a 2008 – a Bibliai éve akció kapcsán
a résztvevők megismerkedtek a Biblia másolásának történetével. Másnap, november
9-én a gönci pálos monostor maradványaihoz
zarándokoltak el a csapat lelkes tagjai, hiszen
idén ünnepeljük a Pálos Rend pápai jóváhagyásának 700. évfordulóját. Ezután a felföldi
„rákóczis-emlékhelyeken”, Borsiban, Kassán
és Rozsnyón helyezték el a megemlékezés
virágait. Az emléktúra Gombaszögön ért véget,
ahol emlékszalagot kötöttek az itteni pálosok
szenthelyét jelölő kopjafára.
Homoly Erzsébet

November 8-án Klenócon az egyik bár ajtaját négy eddig ismeretlen elkövető kővel
dobálta. Nem engedelmeskedtek, s mikor
a rendőr az egyik elkövetőnek a kezét megfogva le akarta állítani a dobálást, akkor az
megütötte a rend őrét. Erre a másik rendőr
könnygázzal védekezett, mire az elkövetők
elmenekültek, de később visszamentek a
bárhoz, ahol az egyik verekedőt, a 20 éves
klenóci Barnabášt sikerült letartóztatni, a
többiek viszont újfent egérutat nyertek.

Pénzért verekedett
a 15 éves fiú
Még október végen Nagyrőcén az egyik
középiskolában egy 15 éves diák pénzt –
500-1000 koronát – kért az egyik iskolatársától, akit mivel az erre nem volt hajlandó,
felpofozott. November 7-én ugyanez a diák
ugyanennél az „áldozatánál” próbálkozott, aki ismét visszautasította, de ezúttal
nem csak felpofozta, hanem meg is verte,
s megtette ezt november 10-én reggel is,
amikor az öltözőben már életveszélyesen
meg is fenyegette. A fiatalkorú elkövető
szabadlábon védekezhet, s 2-5 évig terjedő
börtönbüntetést kaphat.

Támadás hat koronáért
A rendőrség két elkövető ellen nyomoz,
akik november 7-én Jolsván a buszmegállóban megtámadtak egy tízéves kisfiút.
Elvették a táskáját, s elloptak tőle 6 Sk-t.
Megütötték ugyan a gyereket, de sérülést
nem okoztak neki. Hét és tizenkét év közötti szabadságvesztésre ítélhetik őket.

A fülbevalójára pályázott
A rimaszombati buszmegállóban az
osgyáni 16 esztendős Róbert megtámadott
egy 18 éves pápocsi férfit. Követelte, hogy
adja oda a fülbevalóját, de ezt megtagadta,
ezért nekiesett, a földbe döngölte, s kitépte
a füléből az 1400 koronás fülbevalót, majd
elmenekült. A pápocsi férfi egy héten át
tartó sérülést szenvedett, ezért másfélnégy évig terjedő börtönbüntetést kaphat.

Késsel fenyegetődzött
Ha még egyszer meglátja Rimaszombatban, elvágja a torkát – fenyegette meg az
51 éves rimaszombati Alexander a 33 éves
rimavarbóci féfit a Daxner utcában. Végül
nem történt sérülés, a kabátján hasított vágással 500 korona kárt okozott az elkövető,
aki vizsgálati fogságban van, és négytől tíz
évig tartó büntetésre számíthat.
A Besztercebányai Kerületi Rendőrség sajtótájékoztatója nyomán
Összeállította: moly
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Az ifjúság és az önkormányzat
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Hol áll majd
Jesenský szobra?

N

M

ár korábbi számunkban is beszámoltunk róla, hogy az elmúlt hetekben
országszerte, s nemzetközileg is, a demokráciát
ünnepelvén nyílt európai heteket rendeztek,
amelynek egyik küldetése az ifjúság megismertetése az önkormányzatisággal. Ehhez az akcióhoz a rimaszombati Városi Művelődési Központ
(VMK) szervezésében a város is csatlakozott,
s főleg a középiskolásokat szólította meg, de a
7-9. évfolyam tanulóinak is lehetőségük volt az
önkormányzattal megismerkedni, amennyiben
ellátogattak a Városi Hivatalban rendezett nyílt
napra, s az oktatás mellett meglátogathatták
a Turisztikai Központot, a Relaxot és Ganevia
Galériát is. November 7-én viszont a VMK
színháztermében az érdeklődő diákok személyesen tehették fel a kérdéseiket Rimaszombat polgármesterének, alpolgármesterének,

elöljárójának, a VH egyes osztályvezetőinek,
de nem utolsósorban a városi képviselőknek is.
Nem volt teltház a rendezvényen, s a kérdések
is a megszokottak voltak, amennyiben csak a
város hiányosságaira mutattak rá. A városatyák
viszont megragadván az alkalmat, felhívták
az ifjoncok figyelmét, hogy ők maguk is sokat
tehetnek a városért, amennyiben megfelelő
módon tálalják az elképzeléseiket. Az önszerveződés útjára lépve pedig jobb kihasználtságot
várnak el tőlük (pl. az egyes sportpályák, téli
stadion, az uszoda, az épülő városi strand).
Hiszen nem elég a kritikus hangvétel, szükséges a tenniakarás jelének a megcsillantása is. A
találkozót Regina Špitálová koordinálta, a társszervező a Iuventa ifjúsági szervezet volt.

em csitulnak a viták Janko Jesenský
tervezett szobra körül. A szobor
felállítását a Matica slovenská javasolta, s
arra hivatkozva, hogy a neves költő és író
1919-20-ban ispán volt Rimaszombatban, a
szobrot az egykori Megyeháza előtt, annak
jobb sarkában szeretné elhelyezni. Ezzel
a megoldással Cifruš István polgármester
nem ért egyet, ugyanis a város tervezi,
hogy a hivatalt átköltözteti idővel ebbe
az épületbe, s Cifruš szerint a szobor
sokkal alkalmasabb helyet is kaphatna, pl.
az épület udvarán. Igaz, ehhez előbb az
udvart kell felújítani, ahol az elképzelések
szerint padok is lesznek, s a nagyközönség is igénybe vehetné ügyintézés idején.
A Városi Közterület-fenntartó Vállalat az
idén rendezte az épület külső környékét, tavasszal padokat és virágágyásokat
ültettek ki arra a részre, amelyet a szobor
felállítása esetén ismét el kellene bontani.
„Egyelőre még a terveket sem láttam, s
nem elég az, hogy most éppen van pénze
egy szervezetnek a szoborállításra, annak
összhangban kell lennie a város elképzeléseivel is. Nekem semmilyen kifogásom
nincs Jesenskývel és a szobrával szemben
se, csak egy szobor évtizedekre-évszázadokra készül, ezért végig kell gondolni,
hogy hol lenne a legalkalmasabb hely az
elhelyezésére. Én is szeretnék szobrot
állítani dr. Szontághnak, aki a város egyik
legjelentősebb orvosa volt, de nem elég
hozzá, ha van pénzem, elsősorban egy
város építészeti elképzeléseinek kell megfelelni” – tette hozzá Cifruš.

Homoly E., fotó: amb

jdj

A legfontosabb a művelődés

K

ökény Béla roma aktivista meghívására Rimaszombatba látogatott Ladislav
Fízik, a Szlovákiai Roma Parlament elnöke,
s szép számú érdeklődő jelenlétében aktuális
problémákról beszélgettek. Mivel már csak
alig egy hónap választ el bennünket az euró
bevezetésétől, Fízik részletesen tájékoztatta
a hallgatóságot a várható helyzetről. Nem maradhatott ki a témák közül a Szlovákiát is egyre
inkább érintő gazdasági válság, amely már pl.
a fémhulladékgyűjtést is elérte. Fízik biztosította a hallgatóságát, hogy az euró bevezetésével
az árak nem fognak rohamosan emelkedni,
ezt törvény garantálja. Kökény Béla jóvoltából
propagációs anyagokat is szétosztottak, amelyek között szórólapok és a Romathan Színház
közreműködésével kiadott cédé is volt, amelyen

roma nyelven tájékoztatják az érdeklődőket
a legfontosabb tudnivalókról. Fízik kiemelten
szólt a művelődés fontosságáról. „Vegyük tudomásul, hogy a mi generációnk már elveszett, de
tegyünk meg mindent a gyerekeinkért, s biztosítsuk számukra az oktatás, a művelődés lehe-

tőségét. Csak így lehet esélyük, s így lesznek
sikeresek” – szólította fel Fízik a hallgatóságot,
miután kiderült, hogy a jelenlévők közül mindössze négy végzett középiskolát, de érettségije
egynek sem akadt. „Ne adják a gyerekeiket
speciális iskolába”, – kérte a szülőket, s beszámolt arról, hogy szeptemberben roma gimnázium nyílt Körmöcbányán, ahol elsősorban az
idegennyelv-oktatásra helyezik a hangsúlyt. Egy
megjegyzésre, hogy a gyerekek nem akarnak
tanulni, saját példát hozott fel, s elmesélte,
hogy amikor a fia bejelentette, hogy otthagyja
az iskolát, az akkora pofont kapott tőle, hogy
azt a mai napig felemlegeti. „De be is fejezte az
iskolát” – zárta mondandóját a Roma Parlament
elnöke.
jdj, fotó: kan
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50 éves a Sobotienka
November nyolcadikán a rimaszombati Városi Művelődési Központban (VMK)
a Sobotienka fúvószenekar megalakulásának 50 évfordulóját ünnepelte.
ges koncerttel kezdődött, amelyet a közönség
többször is állótapssal köszönt meg. A koncert
végén köszöntötték a zenekart Tiszolcról,
Nyustyáról, Rőcéről, valamint a rimaszombati
Csemadok alapszervezete, a Rimavan, az Új
Gömör, a Blaha Lujza Vegyeskar és a szintén
Lévay Tibor által vezetett Kvartett. Cifruš István
polgármester üdvözletét štefan Baláž, a Városi
Hivatal Kulturális és Szociális Osztályának
vezetője adta át, aki örömmel és meghatottsággal idézte fel azokat az éveket, amikor a város
kulturális életének alakítójaként ott állhatott az
együttes mellett. A VMK igazgatója, ľubomír
šárik a zenekar minden tagjának gratulált, s
megköszönte, hogy minden jeles ünnepnapon
részt vesznek, s emelik a hangulatot a színvonalas fúvószenével. A város megbecsülése jeléül
az együttes minden tagjának átnyújtotta a VMK
díját némi anyagi juttatás kíséretében.

A

fúvószene hagyományai a két világháború
közti időszakra nyúlnak vissza, amelyet
akkoriban Felsőpokorágyról Pecsők Zoltán és
a budapesti születésű Kardos Gyula vezetett.
A második világháború után a Városi Tűzoltó
Testület mellett jött létre fúvószenekar, amely
később, 1958-ban az akkor megalakult Városi
Művelődési Központ mellett működött tovább.
Kardos munkáját a Morvaországból származó
František Pepřica segítette társkarmesterként,
aki mint hivatásos katona dolgozott a kaszárnyában. Kardos Gyula 1975-ben bekövetkezett

halála után Lévay Tibor zenetanár viszi tovább
mai napig az együttest, amely 1980-ban vette fel
a Sobotienka nevet. 1985-től a VMK-hoz tartozik. 29 állandó tagja van. Lévay Tibor szélesítette a repertoárt, sőt maga is komponált zenét az
együttes számára. A fúvószenekart sok szlovákiai városban ismerik, sőt külföldön (Magyarország és Csehország) is bemutatkoztak. Sajnos,
az alapítók és az egykori tagok közül már sokan
nem élnek, de hárman, Ciprusz László, Gál
Sándor és id. Kovács Zoltán még köztünk lehetnek az alapítók közül. Az ünneplés egy fergete-

Üvegkiállítás
a múzemban

Zombori Ottó a PLIKK-ben
A Pósa Lajos Irodalmi és Közművelődési Kávéház
november 12-i rendezvényének vendége a Három
Rózsa Kávézóban Zombori Ottó csillagász volt
Budapestről.

A

z érdekes előadását szép számú közönség
élvezhette. Nagy élményt nyújtott a filmvetítés, főleg az, amikor a világ részeit – abban
a pillanatban az éjszakai eget csodálhattuk
meg az internet segítségével. A Nap és a Hold
járását tekinthettük meg, s ezen kívül még a
csillagképek állásait is tanulmányozhattuk, s az
asztrológiából is kaptunk ízelítőt.
Zombori Ottó csillagász Gyöngyösön született,
a Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika-fizika szakán szerzett diplomát, majd
négy évig a Vak Bottyán János Gimnáziumban
és Szakközépiskolában tanított. 1972-ben
Budapestre az Uránia Csillagdába került, ahol
tudományos munkatársként, később igazgatóhelyettesként, majd nyugdíjba vonulásáig
igazgatóként dolgozott. Közben a tanári diplo-

ma mellé az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Természettudományi Karán okleveles diplomát
szerzett. Ezek után posztgraduális képzés keretében filozófia szakon diplomázott. Több mint
három évtizede tart ismeretterjesztő előadásokat a csillagászat, fizika, űrkutatás és kultúrtörténet legkülönbözőbb területeiről. Pedagógia
tevékenységét még nyugdíjasként is folytatja,
jelenleg a budapesti híres Fasori Evangélikus
Gimnázium fizika tanára.

A Gömör-Kishonti múzeum üveggyártási produktumaiból válogatták össze a
kiállítás tárgyait, amelyet november 12-én
mutattak. Széles választék látható a különböző poharakból, kancsókból. Az üveggyárak munkái láthatók a gömör-kishonti,
nógrádi, dolinai, utekáči, rimakokavai,
kisaranyosi, farkasfalvi, katalinhutai, málnapataki műhelyekből.
A 17-19. századból származnak az üvegek.
Az első írásos emlék az üveggyártásról a
14. századból Szklenófürdő városából való.
A Gömör-Kishonti Múzeum 550 üveggel
rendelkezik, köztük egyedi darabok is
találhatók. A kiállítás 2009. január 31-ig
lesz megtekinthető.
Az oldal anyagát írta:
Csölle Edit, fotó: a szerző
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A Gömöri Fotóklub őszi tevékenysége
A Gömöri Fotóklub ősszel három fotótúrát
szervezett. Az elsőt és másodikat Beretkére, a
harmadikat Újvásárra illetve Süvétére. De több
fotókiállítást is készítettek.

A második őszi fotótúrára a Gömöri Fotóklub
meghívta a Balassagyarmati Fotókört és a
salgótarjáni székhelyű Nógrád Megyei Fotóklub
Egyesületet is. Köszönet illeti a beretkei önkormányzatot, Giczei Anna polgármesterasszonyt
és a tájház vezetőjét, Beretkei Editet, akik társszervezőként segítették a fotótúrák megvalósulását. „Én hihetetlenül jól éreztem magamat.
Nagyon kedves volt a vendéglátás, ezen felül
bőséges, tartalmas és ízletes is a kínálat, de a
kedvesség, a szeretet a legfontosabb mind közül. A gyarmatiak közül mindannyian egyetértettünk abban, hogy sokat vártunk a túrától előzetesen, de még sokkal többet kaptunk. Nagyon
köszönjük figyelmességeteket, szereteteteket.
Alkalomadtán szívesen vendégül látnák mi is a
Gömöri Fotóklubot. Gondolom, a tavasz megfelelő lenne rá, de akár a tél folyamán is lehetne,
ha az időjárás előre „tervezhető” – nyilatkozta
a túra után Kovalcsik István, a Balassagyarmati
Fotókör vezetője, akihez a fotókör további tagjai
is csatlakoztak. „Nagyon köszönöm én és a

fiam is az egész napot, a kedves vendéglátást, a
finom ebédet és a szép programokat. Remélem,
hogy hamarosan viszonozni tudjuk és tovább
erősíthetjük a kialakult kapcsolatot...” – tette
hozzá Jurta Ferenc és Gábor.
A harmadik fotótúrán gömöri templomokat
fotóztak Újvásáron és Süvetén.
Ezenkívül, ahogyan arról már korábban beszámoltunk, csoportos kiállítást is rendeztek
Rimaszécsen. Kovács Attilának egyéni kiállítása
nyílt a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumban. November 12-én, a gútai
Nagyboldogasszony Magyar Tannyelvű Egyházi
Gimnázium által rendezett tudományok napján
– melynek mottója: „Cseppek a tudomány
tengeréből” – Benedek László fotóművész, barlangász, a Gömöri Fotóklub vezetőjének nyílott
egyéni fotókiállítása, melyet követően az alkotó
Az ember és a természet címmel diavetítéssel
egybekötött előadást tartott a felvidéki természetről, természetvédelemről, barlangokról –
történelmi, régészeti, irodalmi hivatkozásokkal
egybekötve. Benedek László ezen előadását
már több ezer tanuló kísérhette figyelemmel az
elmúlt hónapokban.
Balázs Emese, fotó: Gecse Attila

A beretkei templom a meseszép őszben

Szőke Attila sikere egy nemzetközi fotóversenyen Galántán

Makro magas színvonalon

S

zőke Attila, a Gömöri Fotóklub tagja
ismét sikeresen szerepelt egy nemzetközi
digitális fotóversenyen, melyet immár hatodik
éve hagyományosan a galántai közművelődési
központ szervez. Idén 66 pályázó 539 művet
küldött be, ebből 28 pályázó külföldi, magyarországi és szerbiai volt. A zsűri tagjai Vladimír
Burjan és Branislav Štěpánek voltak. „A zsűri
tagjai többek között külön kiemelték Biczó

Szőke Attila
Dilemma
című felvétele

Zoltán érzelmi töltetű, dokumentáló felvételeit
egy cirkuszi produkcióról, valamint Szőke Attila
részletes, kompozíciós és színösszhangban
levő makrofelvételeit a természetről. Ezek a
felvételek magas színvonalról adnak tanúbizonyságot...” – hangzott el a zsűri értékelő beszédében. A díjakat Galántán, a közművelődési
központban adták át.
Balázs Emese, fotó: Szőke Attila

Javában zajlik a START program
Ahogy lapunk is beszámolt róla, áprilisban
elindult a Fundament Polgári Társulás START
projektje, amely ahogy a projekt alcíme is jelzi,
nem más mint a civil szervezetek felkészítése
a kistérségi fejlesztésre és a határon átnyúló
együttműködésre.

Nem titkolt céljuk a dél-szlovákiai civil szervezetek megerősítése és hosszú távon a déli
régiók felzárkóztatása. Elkészült a projekt
weboldala is (www.startingup.sk), amely
magyar, szlovák és angol nyelven naprakészen
tájékoztat az elvégzett munkáról. Májusban
meglátogatta Rimaszombatot Norvégia pozso-

A program ezeket a területeket öleli fel

nyi nagykövete, Brit Lovseth is. Eddig közel
20 munkatalálkozót, facilitációt és különböző
képzéseket tartottak, többek között volt filmve-

títés és elindult a túravezetők és helyi idegenvezetők képzése, s kialakítottak egy modellt
is, amely segíthet a Szlovák Karszt Nemzeti
Park ökoturizmusának tartós biztosításában.
Rozsnyón zajlott a munkatársak felkészítése,
amelynek során módjukban állt aprólékosan
megismerni annak valamennyi aktivitását, a
projektum belső munkarendjét, a következő
félév teljes munkatervét. Alapos gyakorlati képzést kaptak azokból a témákból is, amelyekkel
az elkövetkező másfél évben még találkozhatnak, és amelyekre munkájuk során szükségük
lehet.
jdj
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Programajánló
Hrubík Béla a PLIKK-ben
2008. november 19. 17.00 óra
Három Rózsa Kávézóban (Fő tér 20.) 17.00
órakor az ITTHON c. nemzeti kulturális havilap
bemutatkozó estjére ke. Batta György főszerkesztőt, írót, újságírót és a lap kiadóját, Hrubík
Bélát, a Csemadok országos elnökét látja vendégül a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya. A program a VI. Győry Dezső Kulturális
Napok keretén belül kerül megrendezésre.

Megemlékezés Hatvanira és Csillagösvényen filmvetítés
2008. november 21. (péntek), 17.00
A Hatvani István Cserkészcsapat névadója születésének 290. évfordulója alkalmából megemlékezést szervez 17 órai kezdettel. 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.

Kepes András az Életutakban
2008. november 21-én (péntek), 17.30
A kulturális rendezvénysorozat novemberi ven-

dége: 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!

Gyöpös Krisztina koncertje
2008. november 25. (kedd), 19.00
A rimaszombati VMK és a Zenebarátok Köre
minden érdeklődőt vár a komoly zenei 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.

Dúdor-est Tornalján
2008. november 28-án (péntek), 18.00
A Csemadok Tornaljai Alapszervezete mindenkit szeretettel vár Dúdor-estre Tornalájára.
Beszélgetés Kovács Magdával és A. Marton
Gyulával, s meglepetés-vendéget is várnak. Az
élő zenét Zsapka Attila szolgáltatja, a helyszín:
Tornalja, Városi Művelődési Központ márványterme.
Összeállította: he

Könyvajánló
Selmeczi Kovács Attila:
Elfeledett magyar
mesterségek és népélet
Egy rég letűnt sajátos
világba kalauzolja el a könyv
az Olvasóját, ahol a nép
évszázadokkal korábban
kialakult szemlélet szerint
élte jellegzetes életét. Ez az életforma szoros
kapcsolatban állt a természettel, hiszen a
mindennapok tevékenysége a természet adta
körülményekhez igazodott. A könyv hasábjain
keresztül megismerhetik a pákászokat, halászokat, vadászokat, szilaj pásztorokat, jámbor
földművelőket, de a régi idők mesterségeit, vagy
betekintést nyerhetnek a mindennapi illetve a
társadalmi életbe. S mire végére érnek a több
mint 300 oldalnyi múltbeli kalandozásnak, azt
is eldönthetik, hogy mit érdemes megtanulni a
régmúlt megélőitől.

Kepes András:
Matt a férfiaknak
Kepes András könyve a sakkrajongók körében jól ismert
Polgár Judit életéről szól.
Judit történetén keresztül
valamennyiünket foglalkoztató kérdésekre is keresik a
választ. Pl. Neveljünk-e zsenit a gyerekünkből?,
Érdemes-e iskolába járni?. Ki döntse el, mi le-

gyen a gyerekből?, Tehetségesebbek-e a férfiak
a nőknél?, Okosabbak-e a nők a férfiaknál?, Lehet-e egy nő olyan sikeres, mint egy férfi?, Elérhet-e egy anya világraszóló eredményeket?, Ha
igen, mit szólnak ehhez a férfiak?, Érdemes-e
nőként férfiaggyal gondolkodni?, Mi a fontosabb, a siker vagy a család?. S mindezek azért is
fontosak, mert ahogyan Kepes is mondja: „Mire
harmadszor is megnősültem, és megszületett az
ötödik lányom, végre felismertem, hogy az élet
a nőkről szól. Ők a kezdet és a cél.”

Az Új Nő receptkönyve
Az Új Nő szerkesztősége hatodszor jelentkezik
szakácskönyvvel, amelyet
olvasói receptjeiből állítottak
össze. Kettős céllal jelent
meg a kiadvány, mégpedig
bátorítani szeretnének, hogy
minél több finom étket próbáljunk ki, s hogy
csokorba foglalva megjelenjenek az ételleírások.
Kitérnek az idegen konyhák különlegességeire,
pl. a steakekre, a juhtúróra, az osztrák konyha
kedvenceire, de tippeket adnak a meleg saláták
elkészítésére is, akár a karácsonyi asztal gazdagításához is.
A könyvek megvásárolhatóak a Tompa Mihály
Könyvesboltban.
Összeállította: he

Kerti munkák
a 47. hétre
Gyümölcsöskert
A gyümölcsfákat és cserjéket most már
végleg ültessük el. Ültetés után a csemetéket alaposan öntözzük be. Majd a
tövüknél a talajt fel kell kupacolni, nehogy
a gyökérzet a télen fagykárt szenvedjen.
A csemetéket támasszuk meg karóval. Fáinkról távolítsuk el a moníliás múmiákat,
hernyófészkeket, taplógombákat, vértetves
vesszőket, a gyűrűspille- és gyapjaspille-tojáscsomóit. A fák törzsének és a vastagabb
ágaknak kaparását is kezdjük meg. A
hulladékot semmisítsük meg. Készítsünk
minél több madáretetőt és kezdjük meg
a madarak etetését, melyet tavaszig rendszeresen folytatunk. A permetezőgépet
alaposan tisztítsuk meg, majd mossuk ki
enyhén lúgos vízzel, melyet aztán a szórófejeken keresztül permetezünk ki.

Szőlő
A szőlő telepítését az erősebb fagyok beálltáig fejezzük be, fagyott földbe már ne ültessünk. Az újonnan telepített oltványokat
kupacoljuk fel, ezzel védjük a kifagyástól.
Végezzük el az istállótrágya, a szuperfoszfát és a kálisó kiszórását és talajbedolgozását. A meggyökeresedett hajtásokat vágjuk
le a tőkéről. A megmaradt oltványokat
pincébe vermeljük el, ame lyhez nyirkos
homokot használjunk. A fiatal tőkéket
védjük a nyulak károsítása ellen.

Zöldségeskert
A fűtött fóliasátorba szánt
karalábépalánták nevelését kezdjük meg.
A szaporítóládába vetett magvakat a
kelésig 18-22 °C közötti hőmérsékleten
tartsuk. Korai termesztésre – tél alá –
vethetünk zöldborsót. Talaját komplex
műtrágyával trágyázzuk. A magvakat 8-10
cm mélyre vetjük, 25 cm sortávolságra. Az
ősszel vetett sárgarépa kevés fagyvédelmet
igényel, fólia vagy melegágyi ablak alatt
átteleltethető. Ültetjük a fokhagymát 25x10
cm-es kötésbe. A tormát még szedhetjük,
s ezt összekapcsolhatjuk telepítésével is. A
melegágyba lerakott karfiol fölött vastagítsuk a kukoricaszár-takarást.

Virágoskert
Egész hónap folyamán végezhetjük az őszi
talajmunkát és az ültetést. A gödrök kiásásakor a felső termőréteget tegyük félre.
Ültetéskor ezt juttassuk a gyökerekhez.
A gödrök aljára tegyünk szerves trágyát
– nagyságtól függően 1-5 kg-ot gödrönként. A beültetett fákat, cserjéket lássuk el
támasztékkal.
Farsang István

GÖMÖRI SZTÁROK
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Jóban Rosszban Novák Henivel
Meggyőződésem, hogy a Jóban Rosszban sorozat nemcsak Magyarországon,
hanem hazánkban is népszerű. A Linda szerepét alakító Novák Henriett rimaszombati származású, ennek kapcsán invitáltam egy beszélgetés erejéig.

Hol születtél, hová jártál alapiskolába majd középiskolába?
Rimaszombatban születtem, a Tompa Mihály Alapiskolába jártam. Utána
a miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium irodalom-dráma tagozatán érettségiztem, majd következett a KIMI, vagyis Keleti István Művészeti Iskolán
belül három év színitanoda Budapesten.
Terveid között szerepel-e elvégezni a színművészeti főiskolát, esetleg a
színitanoda elég felkészítést adott?
Szeretnék elvégezni még egy színitanodát, amely azonos értékű a színművészeti diplomával. Már végeztem színitanodát, amely hároméves
volt, és ez „színész kettes”-képzést adott, ahhoz hogy „színész egyet”
kapjon egy színész, vagy a főiskolán kell megszereznie a képzést, vagy
egy tanoda után (mint amit én is végeztem) minimálisan két évig kell
kőszínházban játszania az illetőnek. Ha egy darabban főszerepet játszik,
ki kell hívni a „színész egyet” megítélő bizottságot, akik eldönthetik,
hogy gyakorlatban megszavazzák-e eme képesítést, s ha ez megtörtént,
a színészeknek egy évig lehetőségük nyílik elméletből is levizsgázni, s
ha mindkét részben megfeleltek, attól kezdve viselhetik a „színész egy”
címet.
Milyen időközönként jársz haza a szüleidhez?
A szüleim Rimaszombatban laknak, sajnos sokkal ritkábban tudok hazajönni, mint ahogy szeretnék, és ahogy tervezem.
Hogyan kerültél be a Jóban Rosszban sorozatába?
Miskolcon a dráma érettségimet nézte végig az egyik, sorozatba válogató
hölgy, s felhívott Pestre egy válogatásra, ahol megfeleltem.
A film szereplői közül, mint magánember találtál-e olyan barátot, vagy
barátnőt, akire mindig számíthatsz?
Természetesen szereztem barátokat, jó viszonyt ápolok kollégáimmal.
Három igazi barátom van. Ők régebbi kapcsolatok, a sorozatból Margit
nővér megformálóját, Brozik Klárit emelném ki.
A filmbeli karaktered igen jól áll neked. A forgatás alatt kaptál-e segítséget, vagy nem volt gond megformálni Linda szerepét?
Nagyon sok gondom volt Linda megformálásával, mivel ezelőtt három évvel még nem kerültem kapcsolatba ilyen pénzéhes, bárkin áttaposó, a céljai érdekében bármilyen eszközt bevető nővel… Azóta mindez változott…
Pesten bedobtak a mélyvízbe, színészkorrepetítor és a férfi színészkollégák is segítettek, főleg azzal, hogy elmesélték a tapasztalataikat.
Milyen a légkör a forgatás alatt?
Igazi családias a légkör, a forgatásokon öröm dolgozni, de magánember-

ként nem töltjük együtt a szabadidőnket, mivel mindannyiunknak más
baráti köre van, és sok-sok egyéb elfoglaltságunk.
Szeretnél-e színházban játszani?
Jelenleg is játszom a Mese habbal című Alan Ayckbourn-darabban Ginny
szerepét a Körúti Színházban, illetve Siposhegyi Péter Kikötő című darabjában, mellyel egész nyáron jártuk a Balatont, s éppen két hete mutattuk
be először az Újpest Színházban...
Hogyan fogadnád azt, ha lehetőséged nyílna valamelyik szlovákiai
magyar színházban játszani?
A szereptől függ. Ha elnyerné a tetszésemet, s megérné az ingázást, akkor
örömmel vállalnám.
Egy rimaszombati fiú, Babík Benjámin részt vett a Jóban Rosszban
szereplőválogatáson. Mit tudsz erről?
Felvettük a kapcsolatot. Nagyon szorítok Beninek, azt is kinyomoztam,
hogy nagyon tehetségesnek tartották.
Köszönöm a beszélgetést.
Csölle Edit, fotó: archív

Beni és a Jóban Rosszban?
Babík Benjámin, a rimaszombati Tompa
Mihály Alapiskola hetedik osztályos tanulója
részt vett a Jóban Rosszban szereplőválogatáson
Budapesten.

„A nyáron a TV2 honlapján találtam egy
hirdetést, hogy szereplőket keresnek a Jóban
Rosszban sorozatba. Jelentkeztem. Sokáig nem
kaptam választ, majd felkerestem Novák Henit,
akinek segítségével kapcsolatba léphettem a
válogatóval. Megbeszéltük az időpontot, hogy
mikor mehetek Budapestre a válogatásra. Ott
nem voltunk sokan. Kaptam egy szöveget, amit
meg kellett tanulni, majd eljátszani” – számolt

be lapunknak Beni, aki még elmondta, hogy fotózáson is részt vettek. Szeptember elején pedig
meghívást kapott a következő meghallgatásra,
amely a Csillagvirág utcában egy nagy külvárosi
stúdióban zajlott, ahol a filmet is forgatják.
„Egy irodahelyiségben voltunk kb. húszan, s
mindannyiunknak ugyanazt a szöveget kellett
eljátszani, amit az első castingon.” – meséli
Beni, aki a filmbe szívesen bekapcsolódna egy
szegény család fiaként, s amint mondja Heni,
még esélyes is lehet, de erről természetesen a
rendezőnek kell döntenie. Szorítunk a fiatal
színészpalántának.
Kép és szöveg: Csölle Edit
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A schwechati csata után
1848 november
„Fut Bécs felé Jellacsics, a gyáva,
Seregének seregünk nyomába”,
Megrémülve fut a magyar hadtól,
Magyar hadban egy vén zászlótartó.” – írta
Petőfi Sándor 1848 október második felében a
pákozdi csata után..
Dokumentumértékű a vers.
1848. október 30-án a Schwechat folyócska,
Schwechat és Mannswörth községek vonalán
Bécs felé előrenyomuló magyar csapatok az október 6-án kirobbant második bécsi forradalom
vezetőinek felhívására már a harmadik alkalommal lépték át a Lajtát (kétszer visszavonultak), s
a szeptember 29-i pákozdi csatából elmenekült
Jellacsics horvát erőibe ütköztek.
A tíz dandárra osztott, mintegy 27 000 főnyi
magyar hadsereg 82 löveggel rendelkezett. Vele
szemben Jellacsics 24 zászlóaljjal – legalább 25
000 fő, 37 lovasszázaddal – kb 5 000 fő, és 99
löveggel rendelkezett.
A felvonuló magyar csapatok oldalát a Dunán
felfelé hajózó Mészáros hadigőzös is biztosította. A jobbszárnyon Guyon Richárd őrnagy önkéntesei megrohanták és bevették Mannswörth
falut. Ezt követően középen Görgei Artúr csapatai megszállták a Schwechat előtti magaslatokat, majd tüzérsége lőni kezdte a falut. Görgei
már meg akarta támadni a falut, amikor Móga
János altábornagytól, a magyar sereg főparancsnokától azt a parancsot kapta, hogy álljon meg,
s várja be a Répásy Mihály ezredes által vezette
balszárnyat. A magyar lovasság jelentős részét
egyesítő dandár ugyanis lemaradt, s Móga – indokoltan – attól tartott, hogy a császári csapatok
benyomulnak az így keletkezett résbe. Az
utasítás következtében azonban Görgei csapatai
nyílt terepen voltak kitéve az ágyútűznek. Egy
tizenkét fontos üteg golyói megtették hatásukat. Görgeiék visszavonultak. Visszavonultak a
centrum második sorában álló nemzetőrök és
önkéntesek is. Valamennyiüket a huszárok és a
tüzérek fedezték.
A visszavonuló magyar seregek taktikáját látva
maga Windischgrätz osztrák tábornagy is elismerését fejezte ki: „ez nem egy szedett-vedett
lázadó csorda. Ez egy hadsereg”.
A schwechati csatában részt vett gömöri
nemzetőrség rimaszombati százada mintegy
180 főből állt. Parancsnoka Sebők őrnagy,
segédtisztje Putnoky főhadnagy volt. Velük volt
tábori papként Tompa Mihály is. Tábori zenekaruk is volt, Radics Marci bandája. A csatában
állítólag hat halottja s néhány sebesültje volt a
gömörieknek.
Novemberre már az ország különböző pontjain
nyílt csatározások, katonai és civil összecsapások vannak, de egy nagyszabású parasztmozgalom is kibontakozott Békés megyében. A régi
tagosítási perek, a jogtalannak tartott földfoglalások felülvizsgálását, a királyi haszonvételek

eltörlését, a majorsági jobbágyok felszabadítását és a zsellérek földhöz juttatását követelték.
Ugyanakkor a történelmi Magyarországon 1848.
november elsején életbe lépett a közteherviselés.
V. Ferdinánd, a Habsburg Birodalom császára november ötödikén Magyarország lakóihoz intézett kiáltványában nyugalomra és
Windischgrätz rendeleteinek való engedelmességre szólít fel. Érvénytelennek nyilvánítja a
magyar országgyűlés határozatait, s felségárulónak Kossuthot és társait.
Windischgrätz herceg katonai igazgatás alá
helyezte Bécset, november 12-én kiáltványban szólítja fel Móga János altábornagyot és
a magyar seregben szolgáló császári és királyi
tiszteket, hogy 14 napon belül térjenek vissza a
császári seregbe, mert különben haditörvényszék elé állítják őket, november 13-án pedig
kiáltványban szólítja fel Magyarország lakóit,
hogy térjenek vissza az uralkodó hűségére.
Az Országos Honvédelmi Bizottmány november
elsején elrendelte, hogy az Országos Nemzetőri
Haditanács beolvad a hadügyminisztériumba.
Kossuth Lajos, az OHB elnöke a schwechati
csata után lemondott Móga János helyére
Görgei Artúrt nevezte ki a feldunai hadsereg
parancsnokává.
Összecsapások vannak Erdélyben is. A
Betzmann és Dorsner vezette székely csapatok
megszállják Szászrégent, majd másodikára
virradóra kirabolják a várost. Honvédek és nemzetőrök szállják meg Zsibót, majd Rónafalvát. A
nemzetőrök felgyújtják a falut.
Puchner, az Erdélyben állomásozó császári
seregek parancsnoka már ekkor felveti, hogy a
magyar ellenállás megtörésére esetleg a román
fejedelemségekben állomásozó orosz csapatokat kellene segítségül hívni.
November hetedikén a kalotaszegi magyar falvakat megtámadó császári csapatokat és román
felkelőket a lakosság visszaveri, de a románok
felgyújtják Zentelkét és Szentkirályt, majd
megszállják Marosújvárt, s 90 lakost legyilkolnak. Másnap a magyar csapatok kénytelenek
kiüríteni Nagyenyedet is.
1848. november harmadikán jelentkezik
Kossuth pozsonyi főhadiszállásán Józef Bem
vezérőrnagy, a levert bécsi felkelés katonai
erőinek parancsnoka. Kossuth majd november
29-én nevezi ki az erdélyi hadsereg főparancsnokává. November tizedikén egyébként Bem
vezérőrnagy ellen az István főherceg fogadóban
merényletet követett el Ksawery Kolodziejski
lengyel emigráns. Bem csak könnyebben sebesült meg.
Görgei és Csányi László kormánybiztos a
feldunai hadsereg nevében kiáltványban utasítják vissza Windischgrätz kiáltványát, s közlik,
hogy a magyar sereg csak az Országos Honvédelmi Bizottmánynak és a magyar országgyű-

lésnek engedelmeskedik.
November kilencedikén vette be Damjanich
János alezredes a Bessarabics császári főhadnagy által védett Strázsát. A katonai bevételnek
nagy visszhangja volt, mert a ,,veressipkások,,
és ,,fehértollasok” elől menekülő szerbek előtt
elvágták az utat a Württemberg – huszárok ás
Rózsa Sándor szabadcsapatai, s a kelepcébe
került szerbek között nagy mészárlást rendeztek – az 1 200 védőből 673-an estek áldozatul.
A magyar veszteség 30 ember volt. Vetter tábornok az esetért megrótta a köztudottan szerb
származású Damjanichot, aki a jóval nagyobb
szerb kegyetlenkedések visszatorlását látta
az esetben. A két katona viszonya ezután egy
életre megromlott.
November 17-én Rózsa Sándor csapata Asbóth
Lajos utasítására Ezeres lefegyverzésére indul,
de a parancs ellenére feldúlják a falut, s 36
embert megölnek.
November tizennyolcadikán az osztrákok Urban
alezredes vezetésével beveszik Kolozsvárt.
November közepén Gábor Áron a november 16-i székely gyűlés megbízásából
Kézdivásárhelyen és Hermányban ágyúöntő
telepet hozott létre. November 23-ra készülnek
el az első ágyúk, melyekből két példányt Sepsiszentgyörgyön mutat be az ágyúöntő mester,
azon a háromszéki székely gyűlésen, melyen
Puchner hódolatra szóló felhívására fegyveres
ellenállással válaszolnak. Az árulással megvádolt Balás Manó őrnagyot meglincselik.
November 22-én Perczel Mór csapatai
Letenyénél és Szemenyénél behatoltak a Muraközbe, a császári csapatok Varasdig húzódtak
vissza.
November 29-én Kossuth a magyar-osztrák
konfliktusban való közvetítésre kéri fel
William H. Stilest, az Amerikai Egyesült Államok bécsi nagykövetét, de az események már
megállíthatatlanok és visszafordíthatatlanok
voltak.
Kovács Tibor
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Felhívások

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 45 . hétre
November 22-én, szombaton
Gyógyszertár az oroszlánnál
Salvator gyógyszertár
8.00-12.00 között
November 23-án, vasárnap
Gyógyszertár Dr. Max
a Kauflanban

Fogorvos
November 22-23-án, szombatvasárnap
MUDr. Gajan Éva, Újbást, 56
91 161

XIV. Nógrádi Pedagógustalálkozó
– jelentkezni november 20-ig

Téli stadion nyitva
tartása a 47. hétre

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.

Hétfő:		
11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30, 		
		
19.30 – 21.00
Kedd:		
11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30
Szerda:		
10.00 – 11.30, 12.00 – 13.30, 		
		
18.30 – 20.00
Csütörtök:
11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30, 		
		
17.45 – 19.00
Péntek		
11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30, 		
		
18.30 – 20.00
Szombat:		
10.00 – 11.30, 12.00 – 13.30,
		
14.00 – 15.30, 16.00 – 17.30, 		
		
18.00 – 19.30
Vasárnap:
14.00 – 15.30
Belépődíj 90 percre 6 éves korig ingyenes, 6-15 éves
korig 30 Sk, felnőttek részére 45 Sk, kísérő 20 Sk. A
stadion bérleti díja egy órára 2500 Sk.

Diákok vércseppje 2008
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.
Az első véradók a következő diákok voltak: Völgyi
László Sánkfalváról, Peter Filipiak Rimaszombatból. A Kereskedelmi Akadémiából az alábbiak
csatlakoztak az akcióhoz: Lukáš Labanc Felsősziklásról, Stanko Peter, Burszki Nikolett Rimaszombatból, Ivana Baranová Nyustyáról, Kelemen Lilla
a Szőlőrból, Széplaki Kinga Tornaljáról, Bial Erika
Óbástból, Sonkoly Zsolt Nagybalogról, Farkaš
Daniel Feledről.

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban november 11-én az alábbi személyek
adtak önkéntesen vért:
ozef Bódi, Peter Jankovič, Tamáš
Bálint, Ondrej Iždinský, Tomáš
Bariak, Ing. Ingrid Raiszová,
Jozef Katona Rimaszombatból, Ján Hruška Rimaráhóról,
Zoltán Zobola Tornaljáról,
Ľubomír Kožiak Zsárról, Jana
Kožiaková, Ladislav Ebergényi,
MVDr.Vojtech Róth Nyustyáról,
Ondrej Melich, Branislav Bakša
Fazekaszaluzsányról, Milan
Cibuľa Klenócról, Vladimír
Chromek Meleghegyről, Jozef
Vincze Felsővályból, Alexander Viczén, Štefan Kereszteš
Harkácsról, Dušan Širák
Cserencsényből, Ľubomír
Vrábeľ Feketerétről, Zuzana
Šturmankinová Nagyrőcéről,
Ondrej Váradi Szkárosról, Richard
Ráši Gömörpanyitról.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

Karácsonyi vásár
Rimaszombat Városa 2008. december 12 és 13-a
között Karácsonyi Vásárt szervez a Kishonti és
Janošík utcákban. A standok az engedélyeket a Városi Hivatalban (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!

Meghívók
Rimaszombatban
a Tűzmadár

MOZIMŰSOR
November 19-én
szerdán, 19.00  
Szkafander
és pillangó
igaz történet alapján
November 20-23-ig
csütörtöktől vasárnapig,
17.45 és 20.00
Star Wars:
A Klónok háborúja
amerikai animációs
kalandfilm

KÖLTÖZTETÉS és
áruszállítás
M: 0910 939 689,
0903 555 356
2085

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.

10

Hirdetés

Szolgáltatások
• Mielőtt bíróságra menne, vegye igénybe mediátor segítségét! Francisci u. 1., 0907 831 424.
1495-52
• 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
• Könyvelés vezetése. Tel: 0911
846 062
649-46

Ingatlanok
• www.makroreality.sk
1305-19
• 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
• Eladó családi ház Feleden. Ár
megyegyezés szerint. Tel.: 0903
532 653.
1588-47
• Eladó háromszobás saját tulajdonban lévő lakás balkonnal
a harmadik emeleten, hőszigetelt bérházban Rimaszombatban, a Kishonti utcában. Ár
930 000,- Sk + megegyezünk.
Info: 0915 500 456.
1578-47

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 akkumulátoro-
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kat vásárlok. Tel: 0903 537 225.
1531-49

Állás
• Sofőrt teherautóra felveszek.
Tel: 0903 515 109.
1564-46

Szabad munkahelyek

* Indeco kft., Rimaszombat –
adminisztratív munkaerő (teljes
középiskolai végzettség, számítógépes ismeretek, magyar nyelv)
* Indeco kft., Rimaszombat –
asztalos (inaslevél)
* Tauris rt., Rimaszombat –
külföldi kereskedő referens (teljes
középfokú végzettség, számítógépes ismeretek, angol nyelv),
* Tauris rt., Rimaszombat – irodai
asszisztens (teljes középfokú végzettség, számítógépes ismeretek,
angol nyelv)
* Tauris rt., Rimaszombat –
csontoló (inaslevél, gyakorlat)
* Scorpion 26 kft., Rimaszombat
– biztonsági őr (inaslevél + plusz
érvényes igazolvány)
* Balázs Július, Rimaszombat – zöldség- és gyümölcs árus
(inaslevél)
* KORO kft., Rimaszombat –
élelmiszeripar-gyártási munkás
(inaslevél)
Bővebb információ a 047/2450407,
2450408-as telefonszámokon
vagy személyen a Munkaügyi
Hivatal épületében (Rimaszombat,
Cserencsényi út 18., 209-es ajtó)

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

LILIPUT
gyermekruha a posta
mellett, Rimaszombatban

Új téli
áru!

•
•
•
•

téli kabátok
meleg nadrágok
pulóverek
disney pizsamák,
pólók, alsónemű

2222-44,46

Versenyeljárás

EUROMOTEL
Restaurant

Rimaszombat városa az 552/2003
sz. törvény 5. paragrafusa értelmében versenyeljárást hirdet a Rimaszombatban megjelenő Gemerské
zvesti főszerkesztői posztjára.
Szakképzettségi előfeltételek:
• befejezett felsőfokú, esetleg
teljes középiskolai végzettség
• minimálisan 5 éves újságírói
gyakorlat
Egyéb feltételek:
• erkölcsi bizonyítvány
(három hónapnál nem régebbi)
• a közigazgatás problémakörének ismerete, szervezési képességek
• a magyar nyelv megfelelő
ismerete
A kérvényhez kérik mellékelni:
• kitöltött személyi kérdőívet,
• szakmai életrajzot a gyakorlat
feltüntetésével
• a Gemerské zvesti szerkesztőségének tevékenységére vonatkozó
írásbeli koncepciót
• a végzettséget igazoló irat hitelesített másolatát
• erkölcsi bizonyítványt (három
hónapnál nem régebbit)
A jelentkezési lapot a kérvény
mellékleteivel együtt leadhatják
személyesen vagy elküldhetik
postán zárt borítékban, „VKNeotvárať” megjelöléssel 2008 december elsején 15.30-ig az alábbi
címre: Városi Hivatal, Ing. Kovács
László, a VH elöljárója, Svätopluk
u. 9., 979 01 Rimaszombat
A versenyeljárás időpontjáról
írásban értesítik azokat, akik megfeleltek az előírt feltételeknek.

MUDr. Cifruš István, MPH
polgármester

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

Eladásra
kínálok
tűzifát.
M: 0908 605 511

2201-35

Szüksége van
pénzre?
Hívja a 0905 329
178-as telefonszámot.
www.proficredit.sk
2275-51

KAMENÁRSTVO
Ulický
KŐFARAGÓ

Új műhely
Rimaszombat
Temető u. 4192
Mob.: 0905 681 163
980 53 Rimazaluzsány 145.
Tel.: 047/54 95 358 Mob.: 0907/528 039
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Balciarová és Antal Közép-Szlovákia bajnokai lettek

N

agyrőcén rendezték meg a a diák, kadét
és ifjúsági karatézók Közép-Szlovákiai
Szövetségének bajnokságát amelyen az Uraken
Karate Klub két versenyzője, Dorota Balciarová
és Martin Antal is győzni tudott.
Antal először együttes gyakorlásban indult az
idősebb diákok között, s előbb a KK Zsolna
versenyzőjét, Arcét győzte le 3:2-re, őt követte
a KK Eperjes versenyzője, Borecký (5:0), a KK
Rőce versenyzője, Kilík (5:0) és végül ugyanilyen arányban győzte le a kisszebeni Jopekot
is, ami már az aranyérmet jelentette a számára.

Martin Antal elindult a kadétok között is, ahol
előbb a lengyel Stoklast, majd a losonci Krupát
is 5:0 arányban győzte le, s itt is aranyérmes
lett. Balciarová (felvételünkön) a kadétok
között indult, s mindhárom ellenfelét (a lengyel
Vojasovát, a kisszebeni Matyškovát és a besztercebányai Peškovát) 5:0 arányban győzte
le. Balciarovára legközelebb a Szlovák Kupa
kisszebeni fordulója vár, amelynek eredménye
beszámít a Franciaországban megrendezendő
Eb nevezési versenyébe.
jdj

Cselgáncsozóink Galántán

Homonnán nem sikerült a bravúr

A Lokomotíva Rimaszombat ifjú cselgáncsozói november 8-án nemzetközi versenyen vettek részt Galántán, amelyen 212 versenyző mérte
össze a tudását Magyarországról, Oroszországból, Szlovéniából, Ausztriából, Romániából, Csehországból és természetesen a hazai klubok is
szép számban képviseltették magukat.
Az ifjabb diákoknál a 30 kg alattiak versenyében Andrik Bence a második helyen végzett. Az 50 kg alattiak versenyében Farkaš Denis már
nem járt ekkora szerencsével, s helyezetlen maradt.

Ľ. Antal/jdj

Az ötödik fordulóval folytatódtak a jégkorongozók I. ligájának küzdelmei
a keleti csoportban. A HKM Rimaszombat csapata a homonnaiak vendége
volt, de nem sikerült pontot szereznie.
HKM Humenné – HKM Rimavská Sobota 6 : 3 (2:1, 2:1, 2:1)
A vendégek a besztercebányai vendégjátékosaik nélkül érkeztek, de így
is becsülettel helytálltak. A homonnaiak rengeteget szabálytalankodtak,
amelynek eredményeképp három rimaszombati játékos is megsérült.
A vendéglátók góljai súlyos védelmi hibák után estek, s miután a vendégek rengeteg helyzetet kihagytak, elkerülhetetlen volt a vereség.
A rimaszombatiak góljai: Klajban, Klokoč és Hrabec
A vendégek összeállítása: Krahulec, Galát – Durmis, Kružliak, Lacko,
Lentovský, Machyniak, Púdelka, Hrabec, Csank, Klajban, Ružinský,
Kováč, J. Oštrom, Klokoč. Kiállítások: 12:11, emberelőny: 1:0,
HKM/jdj

Kassán versenyeztek
szabadfogású birkózóink
SZÃNYEG

PVC

PARKETTÁK

MATRACOK
Darabszönyeg
Road
Sk/darab

Kassán rendezték meg a serdülők szabadfogású ligájának harmadik
fordulóját. A Lokomotíva Rimaszombat versenyzőinek eredményei:
54 kg: 5. Adrián Miko, 63 kg: 5. Jaroslav Miniar,
69 kg: 4. Michal Bán, 76 kg: 4. Michal Záhradník,
85 kg: 4. Richard Totkovič , 96 kg: 3. Andrej Očenáš
A bajnokság állása a 3. forduló után:
1. Lokomotíva Košice — 182 pont, 2. Dunajplavba Bratislav — 178
3. Vihorlat Snina — 101, 4. Lokomotíva Rim.
Sobota — 59, 5. Baník Prievidza — 48
J. Radnóti/jdj

Laminált

KARÁCSONY kopogtat.
Van elég pénze ajándékokra?

Vastagsás 7mm
dekor dub

Ragasztás nélkül
lerakható

Konverziós kurzus: 1� = 30,1260 Sk

Az akció 2008.11.8-tól – 11.30-ig tart, vagy ameddig a készlet tart.

R I M A S Z O M B AT

Ko‰ická 3210 (a kézi autó mosó mellett)
Hét – Pent: 8-18 óra, So: 8-12 óra
2266

Segítünk. Hívja a 0907 342 809-es telefonszámot.

Kölcsön alkalmazottaknak, nyugdíjasoknak,
rokkantnyugdíjasoknak, anyaságin lévőknek.
A piacon a legalacsonyabb kamattal. Fizethető
havonta akár 550, - koronával.
www.proficredit.sk

2279-47
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Kuciak nevét megjegyezték Trencsénben

Trencsén–Rimaszombat 0:0
É

rtékes pontot szerzett Trencsénben a rimaszombati együttes, bár a hazaiak a meccs
végén már öt csatárral rohamoztak, Kuciak
kapusnak köszönhetően sikerült megőrizni a
0:0-ás döntetlent.
„A hazaiak nagyon erősen kezdtek, több
helyzetük volt már a mérkőzés elején – kezdte
meccsértékelését Karol Kisel, a rimaszombatiak
vezetőedzője. – A fontos pillanatokban azonban
nagyszerűen teljesített kapusunk, Martin
Kuciak, aki több tiszta gólhelyzetet is megfogott. Később kiegyenlítődött a játék, nekünk is
voltak veszélyes akcióink. Szünet után ismét
fölénybe került a Trencsén, helyenként öt csatárral rohamoztak, Kuciaknak viszont lehetetlen volt gólt lőni! Az egész védelem nagyon felelősségteljesen működött, ennek köszönhetően
sikerült megszerezni az értékes pontot. Nagyon
elégedett vagyok az eredménnyel, a játék képe
alapján az egy pont is óriási eredmény.”

A rimaszombatiak a következő, 16. fordulóban november 22-én szombaton 13.00-kor a
Podbrezová együttesét fogadják.
A bajnokság állása a 16.forduló után

Martin Kuciak, a mérkőzés hőse

Trencsén–Rimaszombat 0:0
Sárga lap: Rubint.
Játékevezető: Vnuk, 1430 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Ádám, Geri, Rubint,
Mráz–Sihelský, Piszár, Filo (81. Zsivanovics),
Lazúr–Gibala (90. Vargic), Líška (87. Čižmár).

Csak a szebb
tavaszban bízhatunk
kerületi labdarúgó bajnokság őszi idényében csapataink sajnos nem sok vizet
zavartak, s mind a IV. ligában, mind egy osztál�lyal lejjebb a mezőny végén foglalnak helyet.
A IV. ligában a legjobban az ajnácskőiek
szerepeltek, akik a nyolcadik helyen várják a folytatást, az újonc nagybalogiak és a
felediek a mezőny legalján helyezkednek el.
A bajnokság állása:

1. Podlavice
2. Ružiná
3. Brusno
4. Kalinovo
5. Poltár
6. Hliník n/H.
7. Tisovec
8. Hajnáčka
9. B. Štiavnica
10. D. Strehová
11. Revúca
12. Veľký Blh
13. Jesenské
14. Hnúšťa

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
11
8
7
7
6
5
6
5
4
4
3
2
2

1
0
1
2
1
3
4
0
1
1
0
2
3
1

1
2
4
4
5
4
4
7
7
8
9
8
8
10

38:18
36:12
29:18
19:17
25:26
27:24
19:11
25:27
23:21
18:27
19:29
19:32
14:25
15:39

34
33
25
23
22
21
19
18
16
13
12
11
9
7

Az V. ligában az újonc sajógömöriekért szoríthattunk, akik a 14 fős mezőnyben a 9. helyet
szerezték meg ősszel. A fazekaszaluzsányiak az
utolsó előtti helyen szerénykednek.
A bajnokság állása:

1. Divín
2. Vinica
3. Sklabiná
4. Mýtna
5. Málinec
6. Tomášovce
7. Nenince
8. Radzovce
9. Gemer
10. Príbelce
11. Lubeník
12. Klenovec
13. H. Zalužany
14. Dačov Lom

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
9
7
6
6
6
5
4
5
4
3
2
2

2
4
2
0
2
1
1
2
3
0
1
2
4
2

16 9

4

3

21:11

31

16 8

6

2

27:11

30

3. Podbrezová

16 8

4

4

23:11

28

4. Trenčín

16 8

3

5

33:18

27

5. Šaľa

16 8

3

5

19:15

27

6. Michalovce

16 8

2

6

28:21

26

7. Lučenec

16 6

5

5

22:22

23

8. Prievidza

16 6

3

7

18:17

21

9. Humenné

16 6

2

8

18:27

20

10. Ružomberok B

16 4

3

9

26:34

15

11. Košice B

16 3

4

9

17:29

13

12. Dun. Streda B

16 1

3

12

13:49

6

B. T.

Reisz András
jelenti

A kerületi labdarúgó bajnokságokban
nem sok vizet zavartak csapataink

A

1. Rim. Sobota
2. Inter BA

1
0
2
6
5
6
6
6
6
8
8
8
7
9

48:15
44:14
34:21
17:22
29:15
15:16
19:23
17:24
21:21
25:32
10:37
14:29
13:24
18:31

32
31
29
21
20
19
19
17
15
15
13
11
10
8

Eredetileg a tavaszi első fordulót is most
rendezték volna meg, de a klubok kérésére
folytatás csak tavasszal.

A hét folyamán az eddiginél mozgalmasabb, változékonyabb és kifejezetten szeles
időre számíthatunk és egyre többet kell
majd fűteni. Hétfőn egy hidegfront mögött
felhőátvonulások és elszórtan záporok,
a hegyekben már hózáporok lesznek.
A hét közepéig hidegek lesznek az éjszakák,
mindenütt fagy várható és napközben
is csak 5 fok körüli hőmérséklet lesz
jellemző, de számottevő csapadék nem
valószínű. A hét második felétől átmeneti
kisebb enyhülésre és több helyen esőre
van kilátás, majd a hét végére a mostani számítások szerint hideg, sarkvidéki
eredetű levegő zúdul Közép-Európa fölé,
ezért megjelenhetnek az első hópelyhek és
számottevően visszaesik a hőmérséklet.

Felhívás
A világon minden 12. ember magában hordozza a hepatitisz B vagy C vírust, s ez több
mint 500 millió embert érint. November 22.-én 10.00 órakor a rimaszombati
Gurmán étteremben találkozhatnak doc.
MUDr. Ľubomír Skladanýval, aki mindent
elmond erről a veszélyes vírusról.

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.

