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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

Stubendek Márta a régi-új polgármester
Rimaszécsen a többség nem szavazott
a változásra. Vagy mégis?
2008. november 22-én a pótlólagos önkormányzati
választásokon Stubendek Márta, a Magyar Koalíció
Pártjának jelöltje 513 szavazattal újra megszerezte a
polgármesteri széket. A Legfelsőbb Bíróság még májusban törölte a 2006-os helyhatósági választások
eredményét, mert bebizonyosodott, hogy akkor megsértették a választás tisztaságát, s szavazatokat vásároltak Stubendek javára, aki egyébként már 1997-től
tölti be a polgármesteri tisztséget. Gál Ferenc vállalkozó, független polgármesterjelölt egyszerű, emberi tisztességet ígért, s nem kevés, 450 szavazatot kapott is. A
harmadik jelöltet, Váradi Gézát a HZD-Demokráciáért
Mozgalom színeiben 23-an karikázták. A választásra
jogosult 1290 polgárból a voksukat 993-an adták le,
akik új képviselő-testületet is választottak. Képvise-

lőnek 25-en jelöltették magukat, amelyből 9-et választottak – Ambrus Zoltán (MKP) 438, Pósa Zoltán
(SMER-SD) 426, Homonnai László (független) 407,
Gál Mária (független) 377, Miklosko János (HZD) 368,
Stubendek Gábor (MKP) 346, Boros György (MKP)
337, Stubendek Ákos (MKP) 326, Újj Elemér (MKP)
311 szavazatot ért el. Gál László, a helyi választási
biztottság elnöke lapunknak megerősítette, hogy a választás incidens nélkül zajlott le, s csak kisebb súrlódások voltak, amelyek abból adódtak, hogy törvényileg
ugyan szabályozott volt, de nem túl tisztességes, hogy
bárki segítséget nyújthatott, annak, aki azt kérte. Az
ott jártunkkor is érzékelt feszültség nyilván nem volt
alaptalan. A választásokat két egymással szembeni helyiségben tartották meg fokozott felügyelettel, helyi
választási megfigyelők mellett a körzeti választási bizottság is ügyelt a szavazás tisztaságára.
Kép és szöveg: moly

Baracán Szajkó Richárd győzött
Polgármestert választottak november 22-én Baracán
is, ahol 5 jelölt indult. A 293 választásra jogosult személy közül 210 adta le a szavazatát, amelyből 201
volt érvényes. A polgármesteri széket 100 szavazattal
a függetlenként indult 28 éves Szajkó Richárd szerezte
meg.
Oldalfalán mindössze Ladislav Bačo, a SMER-SD 52

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)
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

Az Ön gyógyszertára

Rimaszombat, Vasút u. 23

éves jelöltje indult, s a 254 szavazóból 116-an adták le
a voksukat, amelyből 109 érvényes volt.
Gesztesen a választásra jogosult 253 szavazóból 112
vett részt a választásokon, amelyből 109 volt érvényes.
A választást a négy jelölt közül 55 szavazattal, a RIS jelöltje, a 42 éves Zdenek Horváth nyerte.
jdj
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Felkészültünk az euróra

Lapszélre

Alig egy hónap, s lassan mi is euróval fizethetünk. Szlovákia is belép az ún. eurózónába,
amelyet 1999-ben 11 ország (Portugália, Spanyolország, Finnország, Franciaország,
Belgium, Hollandia, Luxemburg, írország, Németország, Olaszország és Ausztria
hozott létre. Dánia és Nagy-Britannia különleges státuszt kapott. 2001-ben csatlakozott az eurózónához Görögország, 2007-ben Szlovénia, az idén pedig Ciprus és Málta.

Az eurózónába való belépést nagy vita előzte
meg hazánkban is, de ma már a szakemberek
többsége derűlátó. Sokan külön szerencsének
tartják, hogy a pénzügyi válság kapujában
sikerült ez a lépés, s ezzel talán el lehet kerülni
a még komolyabb válságot, amely a cseh koronát, a lengyel zlotyt vagy a magyar forintot is
fenyegetheti. Augusztustól mindenhol kötelező
koronában és euróban is feltüntetni az árakat.
Nemcsak a bevásárlóközpontban, hanem
a kisboltokban és a vendéglátóipari helyeken is.
A piacokon elegendő papírra felírni a januártól
esedékes átváltási árfolyamot (1 euró = 30,1260
szlovák korona). Bár sokáig csak szlovákul
tájékoztattak az euró bevezetéséről és az ezzel
kapcsolatos teendőkről, a legfontosabb tudnivalókat már magyarul, romául és ukránul is ki-

adták. A romák számára külön cédét is kiadtak,
amelyen a kassai Romathan Színház művészei
kellemes melódiák kíséretében magyarázzák el
a januártól életbe lépő változásokat. A műsorral
az ország számos helyén, így Rimaszombatban is felléptek. De több mint ezer papnak és
lelkésznek is tanfolyamot szerveztek. A napokban minden családnak csomagot hozott a posta,
amely a szükségek tudnivalók mellett egy
eurószámológépet is tartalmazott. Leginkább a
jövő év első tizenhat napjától tartanak a szakértők, amikor még a korona és már az euró is érvényes fizetőeszköz lesz. Minden szlovákiai pénzintézet nagyobb fiókjai kivételesen az új év első
napján is nyitva tartanak majd, hogy mindenki
időben beválthassa az otthon tartott pénzét.
jdj, fotó: oaisr

A bársonyos forradalomra emlékeztek
November 17-re, az ún. bársonyos forradalomra
emlékeztek Rimaszombatban is a Művészeti
Alapiskola pincéjében, de az átlagpolgár az
ünneplésből kimaradt, sőt a többség tudomásul
sem vette, legfeljebb a meghosszabbított hétvégének örült.
A rimaszombati ünnepséget két jobboldali
párt, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDM)
és a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió
(SDKÚ) szervezte. Daniel Brezina, Marián
Lacko és Jaroslav Bagačka az akkori események
más résztvevőivel együtt felelevenítették az
akkori eseményeket, s szomorúan állapították
meg, hogy az ún. rendszerváltás nem csak várt
és remélt dolgokat hozott el, hanem számtalan
negatív velejárója is akadt, s bizony sokszor úgy
tűnik, látva a mai hatalmasokat, hogy minden
maradt a régiben. Sokan egyszerűen csak köpönyeget cseréltek. A fiatalok többségét nem is
igen érdekli, hogy miért küzdöttek az emberek
1989-ben. A találkozó résztvevői megállapodtak

abban, hogy javaslattal fordulnak a polgármester és a képviselő-testület felé, hogy a Fučík
utcát nevezzék át Peter Lebovič utcára, s így
állítsanak méltó emléket az 1989-es rimaszombati események később tragikusan elhunyt vezéralakjának, aki egy időben a Gemerské zvesti
főszerkesztőjeként is dolgozott. Szeretnék azt
is elérni, hogy az új utcák egyikét a novemberi
forradalomról nevezzék el. Egyúttal nyilatkozatot fogadtak el, amelyben hitet tesznek
a szlovák-magyar együttélés mellett, elutasítják
az extrémizmus és a gyűlölet minden formáját,
javasolják, hogy 2009 november 17-ét nyilvánítsák a Gömör-Kishontban élő nemzetek
egyetértésének a napjává, s társadalmi-kulturális rendezvényeken tegyenek hitet az együttélés
mellett, valamint felszólítják a szlovák és a magyar kormányt, hogy tegyenek meg mindent
a gyűlölet elkerülése érdekében és a tárgyalóasztal mellett oldják meg a vitás kérdéseket.
kan/jdj

Árulók
a kamrában
Homoly Erzsébet
szerkesztő
Nem történt rendszerváltás?! 1989. november 17-én a Kommunista Párt látszólag
adott csupán egy szeletkét hatalmából a
tüntető polgárok nyomására. Próbálkoztak elfojtással, de akkor az állambiztonsági
erők tehetetlenek maradtak a Civil Fórummal szemben, amely összefogta és megszervezte az ellenállókat. November 29-re
látszólag megdőlt ugyan a Kommunista
Párt egyeduralma. Az akkori ifjúság képes
volt kivívni az összetételében nem egészen
kommunista új kormányt, de mintha mára
ez visszarendeződött volna, s többszörös
kabátváltással a legnagyobb kommunistákból legnagyobb „demokraták” lettek.
S ott tartunk, hogy ma bársonyosan nem
lehet már jogokat kivívni. Arisztotelésztől
tudjuk, hogy a demokrácia úgy keletkezett,
hogy az egyenlőket általában egyenlőknek
vették. De nem úgy, ahogyan a baloldal radikális irányzata, a kommunizmus próbált
egyenlőket csinálni a népből, s a nemzetet
„vadhajtásnak” tekintette, s nem ódzkodott az elnyomás és a terror eszközétől
sem. Mint most. Pedig azt mondjuk, hogy
ma már demokrácia van. Akkor viszont jogosan várjuk el, hogy a nép által választott
mindenkori kormányzat és önkormányzat
ennek megfelelően viselkedjen. Ellenkezőleg demokráciának csak nevezzük ezt
az államrendszert. Hiszen komolyabbnál
komolyabb elnyomásban, szájbetömésben,
jogtiprásban, megfélemlítésben, életveszélyes megfenyegetésben, zsarolásban van
részünk, ahol sem a szólásszabadság, sem
a sajtószabadság, sem a jogrend nem érvényesülhet maradéktalanul. Ezért kérdezném, hogy demokrácia-e az, ha pl. az alábbi
szavak mámorában fulladnak meg az emberek: tiltott (pl. az ősi rovás írású H betű),
elfogadhatlan (pl. a Kárpát-medence név
használat), elítéljük (pl. az intolerancia,
a nacionalizmus és a szélsőségek minden
formáját) meggyilkoljuk (pl. Csákyt és
Durayt, ha november végéig nem hagyják el
a politikai életet? Egyet egészen biztos érdemes szem előtt tartani (Deák Ferenc után
szabadon), hogy amit az erő és hatalom elvesz, azt a kedvező szerencse még visszaadhatja, de amiről önmagunk mondunk
le, annak visszaszerzése kétséges! Rajtunk
múlik, hogy kit engedünk be a konyhánkba!
Mint ahogyan az is rajtunk múlik, milyen
eszmei élelemmel neveljük ebből a kamrából a gyerekeinket. Nem minden ronda
finom, ahogy a reklám sulykolja!

Városunk életéből
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December 6-án közös, szlovák-magyar misét tartanak

Vezetőséget választott a Magyar
Katolikus Kör
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Rendkívüli képviselő
-testületi ülés
november 27-én
Rendkívüli ülést tart a képviselő-testület
november 27-én, csütörtökön 14.00 órai
kezdettel. Az ülés témája az ENERCO
INTERNATIONAL-lal megkötendő
szerződés lesz, de döntenek három óvoda
(a Rima lakótelepi, a Dobšinský utcai és
a Hatvani I. utcai) jogalanyiságáról és a Kereskedelmi Akadémia kéréséről is, akik az
étteremnek az SZK Iskolaügyi Minisztériuma hálózatába való bekerülését szeretnék
elérni. A rendkívüli ülésre a Városi Hivatal
Svätopluk u. 9. szám alatti üléstermében
kerül sor, s minden érdeklődőt szeretettel
várnak.
jdj

A remitendáról
és a változásokról
November 19-én vezetőséget választott a Magyar
Katolikus Kör Rimaszombatban. A szép számmal megjelent érdeklődők kilenc tagú elnökséget
választottak, a szervezet elnöke Szomolai Tibor,
alelnöke Danis Tamás lett. A vezetőség gyorsan
munkához is látott, Szomolai már másnap felhívta Eduard Kojnok püspököt, s megállapodtak
abban, hogy az december 4-én Rimaszombatba
látogat, hogy a kör vezetőségével együtt próbáljon megoldást találni a rimaszombati magyar
katolikus hívek gondjaira. De a jászói apátot is
Rimaszombatba várják a közeljövőben. Megállapodtak abban is, hogy a ministránsok és a gyerekek ajándékot kapnak Mikulásra és karácsonyra
is, s rögtön jelentkezett az első támogató is. A ka-

rácsonyi szentmise előtt rövid kultúrműsorral
kedveskednek a híveknek. Szomolai Tibor a napokban találkozott Anton Blažečkával, a szlovák
katolikus hívek egyik vezetőjével, s megállapodtak abban, hogy december 6-án, délután négy
órakor közös szlovák-magyar misét tartanak,
s ezzel is szeretnék kifejezésre juttatni, hogy
Rimaszombatban a szlovák-magyar együttélés
feszültségmentes. A mise után a szokásos helyszínen, a zeneiskola pincéjében rövid agapét is
tartanak, amelyen felelevenítenek egy régi lengyel szokást, s egy karácsonyi ostyából törnek
majd mindannyian.
Kép és szöveg: jdj

Két városrészi bizottság is ülésezett
A múlt hónap végén ülésezett a Rima-Kishonti
Városrészi Bizottság, amelyen részt vettek a városi rendőrök is Berecz Péter vezetésével. Berecz
bemutatta a kollégáit, s elmondta, hogy a legfőbb
gondot a vandálok és az éjszakai nyugalom megsértői okozzák. Főleg péntek éjjel történnek
kihágások, ilyenkor megerősítik az őrjáratot is.
Több szórakozóhely nem tartja be a nyitvatartási időt sem, pl. a B-1 lakótömb melletti bisztró
ügyében is panasz érkezett hozzájuk. A vita során ismét szóba kerültek a kutyatartók, hiszen
sokan ma sem gyűjtik össze a piszkot a kutyájuk
után. A bizottság tagjai javasolták, hogy a város
a 2009-es költségvetésébe építse be a Kishonti
u. 18 és 24., valamint a Jánošík u. 14. és 16. közötti lakóházaknál a háztartási szemét-lerakóhely elkerítését, a Kishonti u. 24. előtti lakóház
előtti járda kiépítését s a parkolóhelyhez vezető
út kiépítését. A bizottság legközelebb december
3-án ülésezik. E hónapban tartotta soros ülését
a Nyugat-lakótelepi, Szabadkai és Kelecsényi

Városrészi Bizottság is, amely a szabadkai városrész megtekintésével kezdődött. A bizottság
elnökétől, Ing. Jozef Sláviktól megtudtuk, hogy
semmilyen komolyabb hiányosságot nem fedeztek fel. Az idén sor került az utak renoválására
és immár közlekedési táblák figyelmeztetnek
a sebességkorlátozásra is. A legnagyobb gondot
Szabadkán a régi és új városrész közti átjáró
okozza, amelyen a gyalogosoknak két árkot is
abszolválniuk kell, amely főleg a babakocsival
közlekedő anyukáknak okoz komoly gondot. Elfogadták a bizottság jövő évre esedékes terveit
is. Itt is jelen volt Berecz Péter, a Városi Rendőrség vezetője, aki bemutatta azt a két munkatársát, akik a Nyugat-lakótelepen fognak vigyázni
a rendre. Ing. Slávik ismertette a jelenlévőkkel
a Városi Hivatal illetékes bizottságának határozatát, amely nem támogatja közlekedési tükrök
telepítését a L. Svoboda utcánál. Ennek ellenére
a bizottság tagjai kitartanak javaslatuk mellett.
kan/jdj

Novemberi ülésén a Gömöri Hírlap és
Gemerské zvesti szerkesztőbizottsága
többek között az elmúlt hetek eseményeit
értékelte. Vita alakult ki a szerkesztőbizottság elnöke, Hacsi Attila és Milan Kocka
között, ez utóbbi ugyanis sérelmezte, hogy
a bizottság állásfoglalása nélkül került sor
Hacsi Attila lépésére, s a két főszerkesztő
menesztésére. Kocka nem ért egyet azzal
sem, hogy a lapot bár a Városi Hivatal
pénzéből adják ki, mégis regionális eseményekről is beszámol, viszont a városban
történteknek nem ad elég teret sem egyik,
sem másik lap. Alexander Štefan bizottsági
tag viszont védelmébe vette az elnök lépését, s mint hozzátette, az várható volt, s annak előzményei mindenki előtt ismertek
voltak. Az ülésen szó esett a remitendáról
is, amely A. Štefan szerint anyagilag nem
igen oszt-szoroz, s a Gemerské zvesti 13
százalékos, a Gömöri Hírlap 18 százalékos
mutatói még elfogadhatóak. Az ülésen
bemutatkozott a Gemerské zvesti új, megbízott főszerkesztője is, aki röviden vázolta
is az elképzeléseit.
jdj

Életveszélyes fenyegetések
A Rimaszombati Járásbíróság az elmúlt
héten két férfit is vizsgálati fogságba vett
életveszélyes fenyegetés miatt. A 46 éves
dúsai Ján édesanyját fenyegette meg
halálosan, amiért hat hónaptól három évig
terjedő börtönbüntetést kaphat. A 32 éves
Miroslav feleségét akarta megölni, háromtól nyolc évig terjedő szabadságvesztés
fenyegeti.
A Besztercebányai Kerületi Rendőrség
sajtóközleménye nyomán/he
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Itthon, az értékek őrzője

Lapajánló

Megjelent az ITTHON
Május óta nem jelent meg az Itthon
– Nemzeti Kulturális havilap, de
nem szűnt meg! Már kaphatóak a
Pünkösd, Szent Iván, Szent Jakab,
Kisasszony havi számok.
A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma a kisebbségi lapok és kiadók számára nyújtott pályázaton idén csak kéthavi
számra elegendő anyagi forrást biztosított.
S ahogyan a lap főszerkesztője is kifejti,
a lap készítői egy pillanatig sem tudták elfogadni, hogy vége, hiszen el kell végezni
azt a feladatot, amit célul tűztek ki, vagyis
ráirányítani a figyelmet az egyre tisztábban
kirajzolódó hiteles magyar történelemre, s
emellett képet adni a Csemadok és a polgári szervezetek, az iskolák és az egyének
hagyományőrző, kultúrát ápoló tevékenységéről. Hiszen, s így szól az Olvasókhoz
Batta György: „Nemzetünkért – és a világért – ma már naponta kell fohászkodnunk,
mert egyértelmű, hogy Isten elhagyásának,
sőt: a vele való szembefordulásnak keserves következményei vannak és lesznek.”
S az ima csodát tett. A lap alkotói Esterházy Jánoshoz intézték imáikat. Egyre
többet kell imádkoznunk az Itthonért,
a magyarság és az emberiség felemelkedéséért, hogy meggyógyulhasson a nemzetünk.
Hrubík Béla, a lap kiadója ehhez hozzáteszi
„… a szabadságot, gondolkodást a kultúrák
közeledésével próbáljuk megvalósítani,
talán ebben a lapban is, ahol nem gyalázkodunk, nem szidunk, nem kételkedünk.
Csak bemutatjuk, hogy ilyenek vagyunk,
s milyenek lennénk, ha az értékeinket értékként…”

Itthon 2008/5-6. száma

Nyolcvanéves Ág Tibor,
Tavaszi hadjárat, avagy
hagyományőrzés huszár
módra, Lelkünket gyógyítgatták az orvosok,
Hazai rovásíróinkról,
Kodály Napok Galántán

Itthon 2008/7-8. szám

Hívogató – magyar műveltségi minimum,
a Szent Korona
üzenetei, Esterházy
János, a meghalt is, él!,
Törzsi nemzetgyűlés
Bösztörpusztán, Kiszely
István a palócokról
A lapok megvásárolhatóak a Tompa Mihály
Könyvesboltban.
Homoly E.

A Pósa Lajos Irodalmi és Közművelődési
Kávéháznak az év utolsó rendezvényére
került sor a Három Rózsa Kávézóban
2008. november 19-én, ahol az Itthon
című nemzeti kulturális havilap főszerkesztőjét, Batta György írót, újságírót,
s kiadóját, Hrubík Bélát, a Csemadok
országos elnökét látták vendégül.
A program a VI. Győry Dezső Kulturális Napok
keretében került megrendezésre. Sebők Valéria,
a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának az elnöke üdvözölte a vendégeket, s felkérte őket, hogy mutassák be a lapjukat. A lap
kiadója a 2006-ban megalakított JEL polgári
társulás, mely azzal a céllal jött létre, hogy ös�szefogja a magyarságot, s őrizze mindazt az értéket, amivel népünk rendelkezik. Ez vonatkozik a
múltunkra, a jelenre, a kultúránkra, a történelemre, olyan eseményekre, amiről nem szabad
megfeledkeznünk. Hrubík Béla pl. külön kiemelte a Kunszentmiklós–Bösztörpusztán megrendezett II. Madjar-Magyar Talalkozót, ahol
vendégül látták a kazakisztáni, torgaj-vidékéről
érkezett madjarokat, akik a hunoktól leszakadva

Szép szlovák
szó Bátkában
Idén hetedik alkalommal rendezték meg
a Dobré slovo – regionális szlovák
nyelvű vers- és prózamondó versenyt a
magyar tannyelvű alap- és középiskolák
számára.
2008. november 20-án mint minden évben
már hagyományosan a bátkai alapiskolában
rendezték meg a nagysikerű Dobré slovo szlovák
szavalóversenyt, melybe idén sem kevesebb,
mint kilencvenegy versenyző kapcsolódott be.
A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya nevében Žilka József köszöntötte
a résztvevőket, majd Sebők Csilla, a bátkai
alapiskola igazgatónője szólt a versenyzőkhöz.
„Úgy a felkészítő pedagógusok, mint a gyerekek
szeretetik ezt a versenyt, a zsűrinek is jó a véleménye, mindenki szívesen jön Bátkába, hiszen
a helyi szervezők magas színvonalat teremtenek.” – értékeli a programot Povinszky Elvira, a
főszervező, a Csemadok Rimaszombati Területi
Választmányának a titkára. S bár főképpen a
városból érkezett gyerekek helyezkedtek el az
első helyeken (a győztesek felvételeinken), de
a falusiak, úgy mint a bátkai, nagybalogi vagy
rimaszécsi tanulók is nagyon szépen megtanulnak beszélni szlovákul a magyar tannyelvű alapiskolákban. A verseny egyben a VI. Győry Dezső
Kulturális Napok zárórendezvénye is volt.

maradtak ott, s magyaroknak vallják magukat. A
találkozó jelentőségét az Itthon úgy határozta
meg, hogy a pártharcok mögül előre lépve újra
formálja magát egy élni, dolgozni, teremteni és
példát mutatni akaró nemzet, amivel új önkormányzatiság alapjait kezdték lerakni – nem szakjogászok, hanem hittel élők, teremteni akarók,
az elődeik ösvényét követő, a jövőre szövetséget
kötött emberek közösségei. A találkozó másik lényeges gondolata a Szent Koronával kapcsolatos
volt, melynek megismerése minden magyar számára fontos, ami nemzeti ereklyénk, a demokrácia jelképe is – fejtette ki ezzel kapcsolatos gondolatát Batta György, s hozzátette, hogy ennek
jegyében minden hónapban foglalkoznak a lap
hasábjain a Magyar Szent Korona egy-egy történetével. „Igyekszünk a lapot hittel, szeretettel
átitatva formálni, olyan témákkal, amik minden
magyar emberhez szólnak. Foglalkozunk olyan
témákkal, amelyek feledésbe merülnének, ilyen
rovásírás, örökségünk, magyar nyelv ápolása.
Legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk,
mert jó magyarnak lenni.” – zárta a lapbemutatót Batta György.
Csölle Edit

I. kategória Vers – 1. Illés
Bernadett, Tompa Mihály AI,
2. Kovács Orsolya, TMAI, 3.
Házik Ildikó, TMAI; Próza –
1. Burszki Barbara, TMAI, 2.
Szajkó Sándor, Nagybalog, 3.
Vince Róbert, TMAI
II. kategória Vers – 1. Simko
Laura, Szombathy Viktor
AI- Feled, 2. Feledy Tímea,
Feled, 3. Lakatos Barbara
–Bátkai AI; Próza – 1. Szabó
Noémi, TMAI, 2. Szepesi
Evelin, Almágy, 3. Szendrei
Gerhard, Nagybalog
III. kategória Vers – 1. Kiss
Zsuzsa, TMAI, 2. Bede Krisztina, TMAI, 3. Rusznyák
Erzsébet, Rimaszécs; Próza
– 1. Báthory Bianka, TMAI, 2.
Mihály Máté, TMAI, 3. Földi
Viktória, TMAI;
IV. kategória Vers – 1. Kovács
Lilla, TM Református Gimnázium, 2. Bodolló Nikoletta,
TMRG, 3. Lakatos Diana,
TMRG; Próza – 1. Boros
Eszter, TMRG, 2. Csank
Dorottya, TMRG, 3. Killner
Iveta, TMRG
moly, fotó: Gecse Attila
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„Mátyás király Gömörben így tarta áldomást”
Címmel tartotta hagyományos tanári konferenciáját a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2008. november 14-15-16-án Sajógömörön
a Reneszánsz Év és Mátyás királlyá választásának 550. évfordulója alkalmából, amelyre mintegy száz történelem- és magyartanár érkezett.
A konferencia a Holló Barnabás által készített
Mátyás-szobor megkoszorúzásával kezdődött,
majd a résztvevők az evangelikus templomban
ökumenikus istentiszteleten vettek részt. A harmadik nap „a középkori Lőcse” tanulmányúttal
fejeződött be.
A helyi szervezők: Sajógömör önkormányzata,
az alapiskola tanárai méltó helyszínt biztosítottak a konferenciának a Szentiványi-kastély termeiben és feledhetetlenné tették a résztvevők
számára a Gömörben eltöltött két napot.
A konferencia témáiban az olasz reneszánsz
hatását, eszmeiségét, a XV. századi Magyar Királyságra gyakorolt hatását, Hunyadi Mátyás
uralkodásának szellemiségét, a magyar reneszánsz kialakulását és kiteljesedését fogta át.
Célját tekintve a helyi és regionális identitástudat erősítése, a felnevelő szülőföld szeretete,

megbecsülése, a hűségre való nevelés, a hagyományok iránti kötelező tisztelet és annak fontossága emelkedett ki. A konferencia fővédnöke
Rubovszky Rita, a Hungarofest Kht. igazgatója
volt, rangos előadói az MTA Történelemtudományi Intézetének (Tringli István, Nógrády
Árpád), az ELTE Irodalom- és Történelemtudományi Tanszékének (Szentmártoni Szabó
Géza), az ELTE Történeti Intézetének profes�szorai, valamint a Magyartanárok Egyesületének, a Történelemtanárok Egyletének tanárai,
a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Budapesti
Történeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum
Mátyás Király Múzeuma régészei, történészei,
a pozsonyi Egyetemi Könyvtár munkatársa voltak. A konferencia programjába rendhagyó módon, de szervesen illeszkedett a Vivat Mathias
Rex! pedagógiai projekt tématerveit megvalósító sajógömöri, tornaljai alapiskola tanulóinak
bemutatói. Igazi élményt, felüdülést jelentett
Mátyás udvarnépének felvonulása Bonfini mester irányításával, Kolozsvár bemutatása és az
élő sakkjátszma, ami Hunyadi János kenyérmezei, a törökök fölötti győzelmét jelenítette meg.

Cselényi Árpád művésztanár emlékplakettjét a
konferencia minden résztvevője megkapta, Mátyás király kapás szobrát az előadók emlékként
vitték magukkal a konferenciáról. A péntek esti
fogadás a reneszánsz lakomát idézte meg, szombat este Écsi Gyöngyi és a Patria Régizene Együttes varázsolt Mátyás-korabeli hangulatot a konferencia résztvevői számára.
Ádám Zita, fotó: Jókai Tibor

Gecse Attila fotói az Egressy Béni Fesztiválon

Jubileum Szepsiben és Buzitán
A nemesócsaiak
A bor c. népszínművel
mutatták be.

1999-ben indult útjára a Falusi Színjátszók
Országos Fesztiválja Királyhelmecen, de mivel
a város vezetői nem érezték magukénak a rendezvényt, az egy év múlva átköltözött Szepsibe
és Buzitára, s itt érte meg a X. évfolyamát immár

Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál
néven. Sajnos, a rendezvényen az elmúlt tíz év
alatt gömöri csoportok csak elvétve vettek részt,
legutóbb három évvel ezelőtt az almágyiak és az
óbástiak próbáltak szerencsét. Vannak viszont

régiók, ahol a falusi színjátszás az elmúlt években virágzásnak indult, így Szepsi és Galánta
környékén is csoportok egész sora alakult.
A fesztivál fődíját a nánaiak kapták a Paraszttréfa c. előadásukért, nívódíjat a tornagörgőiek és
a szesztaiak kaptak. Hagyományosan az idén is
megrendezték a dísztökkiállítást és
a Gömöri Fotóklub tagjának, Gecse Attilának a
fotókiállítását az elmúlt évek fotóiból.
A jubileum tiszteletére jelent meg az Egy
fesztivál története c. kötet is, amely nemcsak
összefoglalja az elmúlt kilenc év történetét,
hanem a fesztivál képanyagából is bőséges válogatást kínál. A kötetet az ünnepélyes díjátadás
keretén belül keresztelték meg tökmaggal.
jdj , fotó: Gecse Attila

Emlék Sajó Sándornak születése
140. évfordulóján Ipolyságon
A Palóc Társaság Ipolyság önkormányzatával és
kulturális intézményeivel Sajó Sándor költő, a
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja,
a Kisfaludy Társaság tagja, a Budapest-Kőbányai Szent László Gimnázium főigazgatója
születésének 140. évfordulója tiszteletére 2008.
november 13-15-e között ünnepséget szervezett
Ipolyságon. Megrendezték a magyarságverse-

ket mondó alap- és középiskolások versenyét,
a Nemzeti sorskérdések a XX. század Európájában konferenciát, s a r.k. plébániatemplom
előtti téren szobrot avattak a sokáig betiltott
költőnek. Az avatóbeszédet Lezsák Sándor költő, a Magyar Országgyűlés alelnöke mondta.
Kép és szöveg: moly
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Advent
Advent első vasárnapja
2008. november 30.
Az advent a latin Adventus
Domini, az Úr eljövetele
kifejezésből származik.
Az advent a várakozást, a
bűnbánást jelent, felkészülést Jézus születésének
ünnepére.

Az első vasárnap angyala. Négy héttel

karácsony előtt valami nagyon fontos dolog történik: egy angyal kék köpenybe öltözve leszáll az
égből, hogy közelebb húzódjon az emberekhez.
A legtöbb ember ezt észre sem veszi, de azok,
akik jól figyelnek, meghallják a hangját.
Az adventi koszorú. Az advent varázslatos
hangulatát, a karácsonyi várakozást a régmúlt
mitológiája alakította ki. Abban az időben az
emberek még hittek a boszorkányokban, gonosz
lelkekben, varázslókban, mindenféle régi
istenekben, éppen ezért használtak misztikus
dolgokat. Például koszorút fontak vesszőből,

fűzfából és fenyőágakból, amelyet arany vagy
piros színű szalaggal díszítettek. A zöld a termés
színe volt, a piros az életé, az arany és a sárga
pedig a fényé. A kör alakú forma az örökkévalóság jelképe, a varázserőé, ami soha nem múlik
el. Úgy tartották, hogy ha ilyen szent koszorúkkal veszik körbe a házakat, az elűzi a gonosz
szellemeket.
Az ősi rítus. 1838-ban Johann Heinrich
Wichern protestáns lelkész az általa alapított
gyermekotthon egyik termébe egy hatalmas
csillárt készített fából. Erre a csillárra minden
egyes istentisztelet alkalmával egy gyertyát
tűzött. A gyertyagyújtás a keresztény mitológiában annak a fontos eseménynek a része, amely
Jézus eljövetelét jelenti.

Meghívó az Advent 2008 megnyitójára

2008. november 28-án, 18 órai kezdettel a református templomban ünnepélyesen Cifruš István
polgármester jelenlétében megnyitják az idei
adventi időszakot. Az ünnepségen közreműködik a Blaha Lujza Vegyeskara is. Az ünnepkörhöz tartozó részletes programot következő
számunkban közöljük.

Jeles napok
• November 25.

Katalin, azaz Alexandriai Szent Katalin vértanú
napja. A középkornak alighanem legtiszteltebb,
legnépszerűbb női szentje, a Virgines Capitales,
továbbá a Tizennégy Segítőszent egyike.

• November 28.

November utolsó péntekje – „Ne vásárolj
semmit”-nap. Vidám és kritikus tiltakozás a
nyugati túlfogyasztás, a jólét, a vagyon egyen-

lőtlen elosztása, és a reklámnak a mindennapi
életünkre gyakorolt hatása ellen.

• November 30.

Szent András apostol napja. Életrajzát az
apokrif András cselekedetei (III. sz.) tartalmazza, mely őt tekintik a „szkíták térítőjének”. A
„szittyák” már az ókorban hírhedt nyilazó nép
voltak.

Könyvajánló
Csodás mesék nagyobbaknak

Kalligram Kiadó, Pozsony
2008 – a meséket válogatta
és összeállította Kőházy
Fasching Anikó, illusztrálta
Meláth Szilvia. A gyűjteményben többek között Benedek Elek, Gárdonyi Géza, Móra Ferenc, József
Attila írásai olvashatók. A mese útmutatót ad,
hogyan kell embernek lennünk a világban.

Vaskői Károly: Szappanbuborék
Plectrum Kiadó, Losonc
2006 – szerkesztette Szászi
Zoltán, illusztrálta Szekeres
Éva. A költő többek között
a szöcskét, a kabócát, a

cinegét, a csigát, az őszi manót, a vakondot, a
pókot, a libát, a majmot, a mókust, a kecskét
hívja segítségül egy-egy tanulságos történet
elmeséléséhez.

Haraszti Mária: A Piros
rét meséi

AB-ART Kiadó, Pozsony
2004 – rajzolta Stella és a
szerző. A főszereplő kísérője
egy hamisítatlan fekete
kandúr, aki velünk tart a
Sárkánykirály és a Pipacskirálynő birodalmába is. A könyv hátlapja úgy van
kialakítva, hogy a színes játéktábla segítségével
többen is részt vehessenek a játékban.
A könyvek megvásárolhatók a Tompa Mihály
Könyvesboltban.

Kerti munkák
a 48. hétre
Gyümölcsöskert

A szamócaágyás talaját a sorközben
ritkásan fedjük félig érett komposzttal
vagy szalmás istállótrágyával. A nyugalmi
állapotban esedékes ápolási, fatisztogatási
munkákat folytassuk. Ha van fügebokrunk,
akkor ezt védjük a fagytól, készítsünk fölé
lécekből vagy karókból sátort és a ves�szőket fedjük be szellősen venyigével,
napraforgószárral. A bokor tövénél az ágak
közeit töltsük ki lombbal vagy lekaszált
fűvel. Lássunk hozzá a megrongálódott
kerítés javításához, ezzel megakadályozzuk
az esetleges nyúlkárokat. A lehullott egészséges lombot gyűjtsük össze, keverjük el
műtrágyával, istállótrágyával, lekaszált
fűvel, majd a komposzthalmot takarjuk
le földréteggel. A padláson szétterített
diót, mogyorót, mandulát kezdjük törni,
tisztítani.

Szőlő

Fagyveszélyes helyeken a lugasművelésű
tőkéknek földdel fedjük a biztosítócsapjait.
A tőkék törzsét pedig kötözzük be papírral
vagy szalmával. A tavaszi szőlőoltáshoz
most válogassuk ki és szedjük a simaves�szőket, s gondosan tároljuk őket veremben
vagy pincében. A tavaszi tőkepótláshoz
már kiáshatjuk a gödröket. A tárolóban
rendszeresen ellenőrizzük a csemegeszőlőt. A lehullott levelet ássuk be vagy
égessük el. Borospincében végezzük el az
első fejtést. A penészgombák elszaporodása ellen kénezzük a pincét.

Zöldségeskert

A fűtött fóliasátorba szánt fejessalátapalánta a tűzdelésig nappal 8-12, éjjel 6-7
°C-ot igényel. A karalábét óvjuk a megfázástól. A folyamatos fejlődése érdekében
gondoskodjunk az egyenletes hőmérsékletről, víz- és tápanyagellátásról. A hónap
végéig tűzdeljük a karalábépalántákat 6
vagy 7 cm-es tápkockába. A tűzdelés után
három napig nappal 14-18, éjjel 12-16 °C
hőmérsékletet igényel. Most már végleg
szedjük fel a bimbóskeltöveket, mert -10 °C
alatt már bimbói megfagynak. A gyökeres
töveket, miután a leveleket eltávolítottuk,
vermelhetjük vagy pincébe gyökereit nedves homokba ágyazva tarthatjuk el. A spenótot fagyos napsütéses időben takarjuk.
Áttelelésre vethetünk rövid tenyészidejű
zöldborsót.

Virágoskert

A még kintlévő gumókat, hagymákat (fólia
alattiakat is) végleg szedjük fel. Szobanövényeinket szobahőmérsékletű vízzel
öntözzük.
Farsang István

Programajánló
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A Medián gömöri turnéja
* November 28-án délelőtt
„Titokzatos kopogás” a Tompa Mihály Alapiskolában

Három író settenkedik az iskolakapu előtt: Haraszti Mária, aki eddig 4 mesekönyvet írt, és most került nyomdába az ötödik gyerekeknek szóló kötete. A mátyusföldi születésű szerző Pozsonyban él és kiadót vezet. Pálszegi
Tibor (Tyborg) rimaszombati születésű, Pozsonyban él, a Szlovák Tudományos Akadémia dolgozója és kémiai fizikus, aki szabad idejében szívesen ír humoreszkeket, tart előadásokat, meghökkentő performanszokat.
Gyerekeknek készülő, Nyusz című könyve egy rimaszombati nyúlról szól
majd, „aki” a környéken számos izgalmas kalandban bukkan fel. Irodalmi
alkotásait Tyborg írói név alatt publikálja. Vaskői Károly nemrégiben Szappanbuborék címmel jelentette meg gyermekverseit nagyon szép illusztrációk kíséretében. Ő Rimaszombatban él és dolgozik. Az előadás során a
könyvkészítésről, a hazai magyar gyermekkönyvekről és azok képzőművészeti megformálásáról esik majd szó. A szerzők természetesen a gyerekek
kérdéseire is szívesen válaszolnak.

* November 28-án 17 órától
Szerzői est a Három Rózsában

A Három Rózsa kávéház látja vendégül a szerzőket, akik a következő köteteiket mutatják be: Tyborg: Halálkomolytalan történetek (MEDIAN);
Vaskői Károly: Szappanbuborék (Plectrum), Haraszti Mária: Pimpimpáré
(AB-ART). Bemutatkozik a Haraszti Mária vezette MEDIAN kiadó, amely
könyvek mellett hanglemezek kiadásával és dokumentumfilmek készítésével is foglalkozik. A vendégekkel Juhász Dósa János beszélget. A helyszínen kedvezményesen vásárolhatók és dedikáltathatók köteteik.

* November 29-én, délelőtt tíz órától
Dedikálás a könyvesboltban

Városunk szülöttei dedikálnak a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban. Ne szalasszák el az alkalmat, ajándékozzanak személyre szóló
ajánlással ellátott kötetet! Tyborg (alias Tálszegi Tibor a Cukorgyár utcából) dedikálja „Halálkomolytalan történetek” című elbeszéléskötetét. A
Tompa Mihály Könyvesboltba betérők találkozhatnak Juhász Katalinnal
és Vaskői Károllyal is! A vendég Haraszti Mária író, kiadó lesz.

* November 29-én, 15:00 órától
Bemutatkozás Rozsnyón

a rozsnyói Csemadokban mutatkozik be térségünk két izgalmas írója:
Pálszegi Tibor (Tyborg) és Vaskői Károly, valamint Haraszti Mária író, kiadó, producer. A nógrádiak is találkozhatnak a szerzőkkel, mégpedig november 27-én Losoncon.
A bemutatkozó körút az ANIMA Társaság és a helyi szervezők együttes
munkájának köszönhetően jön létre.

Látogasson el a kiállításokra!
„Amazónia vesus nagyvilág” – egzotikus rovarok Füleken

A Füleki Vármúzeum Városi Honismereti Múzeum galériájában az
„Amazónia versus nagyvilág” c. kiállítást nyitottak, amely az egyes világrészek állatföldrajzi felosztását figyelembe véve tárja a látogatók elé V.
Rakšáni és M. Zachar egzotikus rovargyűjteményeit az őserdőkre és a trópusokra fókuszálva. Bemutatásra kerülnek úgy bolygónk egyes rovarrendjeinek legnagyobb példányai (lepkék, bogarak, sáskák, svábbogarak stb.),
mint Amazónia, Afrika és az Indomaláj térség legszínesebb és legelképesztőbb fajai. A kiállítóteremben megvásárolhatók az egyes lepke- és bogárfajok, a különböző rovartani segédeszközök, dobozok, gombostűk és a kapcsolódó szakirodalom is. A kiállítás december 20-ig tekinthető meg.

Egyedi Minirajz Kiállítás – 400 cm² Salgótarjánban

A Nógrádi Történeti Múzeum 1982-től rendezi meg kétévente az Országos
Rajzbiennálét, mely az évek folyamán a kortárs magyar egyedi rajz kiemelkedő bemutatkozási lehetőségévé vált. 2008-tól – a grafikus szakma által
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javasolt és elfogadott módon – a Rajzbiennálé triennálévá alakult. A bemutatandó alkotások mérete nem haladja meg a 400 cm² terjedelmet. Közel
kétszázötven alkotást mutatnak be, melyek jól érzékeltetik a kortárs hazai
egyedi rajz különböző, jellegzetes tendenciáit. A kiállítás megtekinthető
2009. március 1-ig, keddtől-péntekig 9-16 óráig, szombaton 9-13 óráig.
(Salgótarján, Múzeum tér 2.)

Csipke és üveg varázsa Rimaszombatban

A Gömör-Kishonti Múzeum üveggyártási produktumaiból válogattak ös�sze a kiállítást, melyet az érdeklődők 2009. január 31-ig tekinthetik meg. A
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.

A VMK további rendezvényei
December 5. – Babszem Jankó

A Koffer Színház a kassai Plaszky Tamás – Szlovákia egyik legjobb bábművészének – bábszínháza. Plaszky Tamás előadásain igyekszik közvetlen
kapcsolatot teremteni a nézővel. Ezt különféle bábtechnikával, képzőművészeti, színészi, zenei eszközökkel és modern mágiával igyekszik elérni. A
Babszem Jankó egy ismert szlovák népmese alapján feldolgozott szóló-fellépés. A Bohócjelenet – a második rész frappáns mókákkal tarkított vidám
műsor, amelyben fellép Tino bohóc és még több bábu is. Az előadás hossza
50 perc. Szeretettel várják az iskola tanulóit a Mikulás-napi előadásra. Bővebb információ: Zsélyi Katalinnál a 0904 437 547-es telefonszámon.

December 12. – A padlás

A Pécsi Sándor Guruló Színház Rimaszombatban is bemutatja PresserSztevanovity-Horváth A padlás c musicaljét 2008. december 12-én a 18.00
órai kezdettel a Városi Művelődési Központ színháztermében. Jegyek elővételben 250 Sk-ért (8,30 €) Rimaszombatban a Tompa Mihály Könyvesboltban, a Turisztikai Központban, a Három Rózsa Kávézóban; Bátkában
a Községi Hivatalban; Feleden a Tímea Virágboltban; Tornalján a Madách
Könyvesboltban kaphatók. A helyszínen 300 Sk-ért lehet majd jegyet vásárolni.

Gyöpös Krisztina koncertje
2008. november 25., 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.

Karácsonyváró kézműves foglalkozások
2008. december 13. és 20., 14.00 – 18.00

December 13-án, szombaton 14.00 – 18.00-ig a rimaszombati kultúrház
gömbtermében karácsonyi ünnepváró kézműves foglalkozás lesz, melyre
gyerekeket, szülőket és nagyszülőket egyaránt szeretettel várnak. A december 20-i alkalmon is hasonlóan természetes anyagokból készíthetnek
különböző ajándékokat.

Pressburger Quartett koncertje
2008. december 16., 19.00

A pozsonyi Pressburger Quartett – Gabriel Szatmáry – hegedű, Eduard
Pingitzer – hegedű, Július Šoška – brácsa, Martin Ťažký – gordonka – Rimaszombatban december 16-án, kedden ad koncertet. Mozart, Albrecht,
Puccini, Ravel, Zeljenka, Suchoň darabjaiból válogatnak a karácsonyi koncertre.
Az oldalt összeállította: Homoly E.
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KÖZLEMÉNYEK

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 48. hétre
November 29-én, szombaton
Média gyógyszertár
Salvator gyógyszertár
8.00-12.00 között
November 30-án, vasárnap
Jazmín gyógyszertár

Fogorvos
November 22-23-án,
szombat-vasárnap
MUDr. Kleinová Milota,
Iskola u. 7. 56 317 22

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
november 18-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
RNDr. Ivica Móricová, Jaromír
Trapl, Róbert Ádám Rimaszombatból, Asztalos Tibor, Varga Pál,
Vladimír Slovenčiak Tornaljáról,
Vladimír Slovenčiak Méhiből,
Štefan Urva Rimapíláról, Ladislav
Slávik Sajórecskéről, Miroslav
Boháč Nagylibercséről, Eugen
Csitneki, Pavel Pauko, Robert
Masár, Simona Masárová, Ing.
Ľubomír Porubiak Nyustyáról,
Zdenko Putnoky Rimaráhóról,
Božena Jánošíková, Zuzana
Jánošíková Gernyőpusztáról,
Katarína Zagyiová Gesztetéből,
Richard Očovay, Andrej Kochan
Felsőpokorágyról, Jozef Škorňa
Fazekaszaluzsányból.
A Diákok vércseppje 2008 akcióba
bekapcsolódott: Milan Kováč, Ján
Boháč Nagylibercséről, Martin
Kubaliak Rimaráhóról, Zuzana
Bánová Rimaszombatból. Az Ivan
Krasko Gimnáziumból: Michal
Juršík, Peter Škrabák, Martina
Fabová, Sabina Magyarová,
Marek Urbančok, Peter Stehlík
Rimaszombatból, Zuzana Lósková
Rimaszécsből és Petra Petrová
Osgyánból.

MOZIMŰSOR
November 26-30. között
szerdától vasárnapig
Czinka Panna
Az álmai megvalósításért küzdő nő
áll a középpontjában. A zömében
Szlovákiában játszódó Czinka
Panna az egykori Gömör vármegye
mellett változatos helyszíneket,
izgalmas zenei világot mutat be.
zenés szlovák-cseh-magyar
játékfilm
November 30-án, vasárnap
Katyn
A 81 éves Andrzej Wajda rendező
Katyn című alkotása egyike annak
az öt filmnek, amit a legjobb külföldi
filmnek járó Oscar-díjra jelöltek
2008-ban. A film a második világháború alatt történt katyni mészárlás
történetét meséli el.
lengyel történelmi dráma

2008. 11. 24.

Felhívások
Adventi felhívás
– határidő november 29.

Az AMAMA Művészeti Alapítvány, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és a miskolci Irodalmi Rádió pályázatot hirdet a Biblia évének szellemében
művészeti értékű amatőr alkotások készítésére. A
pályázat címe: Betlehemi Üzenetek a XXI. században. A beküldött alkotások tartalma a Biblia legfőbb
üzenetének, a szeretetnek a jegyében kerüljön kimunkálásra. A borítékra (cím: Balassi Bálint Megyei Könytár, 3100 Salgótarján, Kassai sor 2.) vagy
az e-mailben (irodalmiradio@caracom.hu) elküldött anyagon legyen feltüntetve a „Szeretetüzenet
2008” jelige. A kategóriák a következők: I. Óvodás,
általános iskolás – vers, próza és rajzpályázat; II.
Ifjúsági és felnőtt – vers és próza pályázat. Az alkotások beküldési határideje 2008. november 29.
A legjobb pályaművek szerzői többek között bekerülnek az Irodalmi Rádió élő műsorába, a művek
helyet kapnak a rádió évkönyvében, Nógrád megye
médiavilágában. A legszebb és legalkalmasabb verseket megzenésítve bemutatják. A legjobb alkotók
meghívást kapnak a megyei könyvtár Adventi Szeretet Napjára, ahol a műveket gálaműsor keretében
mutathatják be.

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
Cene gál és Karácsony
közös kiállítása

2008. november 25-én (kedd), 16.30 órakor
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet tisztelettel meghívja és szeretettel várja
november 25-én 16.30 órakor a Bóna Kovács Károly Galériába Cene gál István és Karácsony Attila
festőművészek közös kiállításának megnyitójára. A
kiállítást Pál József, a Palócföld főmunkatársa nyitja
meg. Közreműködnek a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai és tanárai.

Salgótarjáni Civil Kavalkád 2008

2008. november 27-28. (csütörtök-péntek)
A Salgótarjáni Civil Kerekasztal idén is megszervezi a Civil Kavalkád programját. A Balassi Bálint
Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetben
(Salgótarján, Kassai sor 2.) 2008. november 27-én
15.00 órakor kiállítás nyílik a kulturális és művészeti tevékenységet folytató civil szervezetek munkáiból a könyvtár földszinti klubjában. 15.30-18.00 óra
között pódiumbeszélgetésre kerül sor a civil szervezetek helyéről, szerepéről a város közéletében, a

határ menti kapcsolatok erősítésének lehetőségeiről. Másnap, november 27-én a József Attila Megyei
Művelődési és Konferencia Központban (Salgótarján, Fő tér 5.) mutatkozhatnak be a civil szervezetek. 10.30 órai kezdettel „A civil szervezetek helye,
szerepe a közéletben, a kormányzati civil stratégia”
címen Nemoda István, a Miniszterelnöki Hivatal
kormány főtanácsadója, a Társadalmi Párbeszéd
Koordinációs Iroda irodavezetője tart előadást, de
szó lesz még a civil szervezetek anyagi forrásairól,
a határon átnyúló együttműködések lehetőségei a
határon átnyúló Együttműködés Operatív Program
2007-2013 pályázati lehetőségekről. Délután háromkor Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester
asszony köszönti a résztvevőket, és átadja a „Salgótarján Civil Társadalmáért”-díjat.

XIV. Nógrádi Pedagógus
Találkozó Füleken
2008. november 28-án (péntek), 8.30 órától

Reform vagy álreform a közoktatásban? címmel a
Pro Scholis és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja tizennegyedik alkalommal szervezi
meg a pedagógusok nógrádi találkozóját. A megnyitót követően Az oktatás tartalmának szabályozása
címmel Mihály Ottó, ny. tanszékvezető tart előadást,
majd Bárdossy Ildikó a pécsi PTE BTK Neveléstudományi Intézet Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék tanszékvezető egyetemi docense a Tantervezés
és iskola címen tart előadást. Ebéd előtt Miért kell
nekünk kompetencia alapú oktatás? kérdésre keresik a választ Knausz Imrével a Miskolci Egyetem
tanszékvezetőjével, majd Arató László a budapesti
Magyartanárok Egyesületének elnöke Szövegértési-szövegalkotási kompetenciák fejlesztése címmel
tart előadást. Héczné Tóth Mária, Széchenyi István
Általános Iskola igazgatója Mosonszentmiklósról
A közoktatás tervezése helyi szinten című témát
vezeti be az érdeklődőknek. Az előadásokat követően lehetőség lesz a szakemberekhez kérdéseket
is intézni. Ebéd után Digitális és interaktív táblához
készült tananyagok bemutatásáé a főszerep, melyben a budapesti Műszaki Kiadó és Tomolya Róbert
valamint Peter Juraj vállal szerepet. A konferenciát
a Szülőföld Alap, SZMPSZ OV és a galántai Pázmány
Péter Alapítvány támogatja. A rendezvény helyszíne
a füleki gimnázium.

Dúdor-est Tornalján

2008. november 28-án (péntek), 18.00 órától
A Csemadok Tornaljai Alapszervezete mindenkit
szeretettel vár a Dúdor-estre. 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.

December 18. - Ribike

A dunaszerdahelyi Epopteia Színházi Társulás december 18-án 8.30 illetve 10.30 kor játssza Rimaszombatban a Művelődési Központban Ribike című
mesejátékát, melyet Illyés Gyula azonos című meséje alapján írt és rendezett Gál Tamás színművész.

KÖZLEMÉNYEK / Hirdetés

2008. 11. 24.

Reisz András
jelenti

Art misszió

Szüksége van
pénzre?

2008. december 18., 8.30-12.00
A karácsonyfa alá több szellemi ajándékot is nyújtanak az Art
misszió műhelyei, amelybe idén a nagyobb diákokat várják. A
foglalkozások pedig a filmek, drogok, kriminalitás, zene és természetesen a kedvelt kézműveskedés témakörében szerveződnek.

A múlt hét végén bekövetkezett jelentős lehűlést követően a hét folyamán télies időre
számíthatunk. Hétfőn dél felől nedves levegő érkezik, ezért egyre többfelé várható
havazás, így egyre nagyobb területen fehérbe borul a táj. Ezt követően is gyakran
lesz erősen felhős vagy borult az ég, a hét
folyamán több alkalommal is számítani kell
havazásra, sőt sík vidéken helyenként ónos
eső, havas eső is előfordul, amely nehezíti
a közlekedést. Kisebb enyhülés csak a hét
vége felé valószínű.

Kirakat
December 15-én, hétfőn este 19.00 órai kezdettel kerül sor
Marta Hlušíková Kirakat c. színdarabjának a bemutatójára
a rimaszombati Városi Művelődési Központban. Az előadást
Ľubomír Šárik rendezte.

A!K!C I Ó
Utazási kártya

60,- Sk-ért

(1,99")

Utazzon az autóbuszokban olcsóbban, gyorsabban
és kényelmesebben!
Slovenská autobusová doprava Losonc,
részvény társaság

Az utazási kártya használatának el!nyei
• Alacsonyabb útiköltség, mint készpénzzel történ! fizetésnél, akár 30%-ig
• Fizetési lehet!ség a társasághoz tartozó minden autóbuszban
• Pénzkímél! fizetési mód
• A kártyán maradt korona automatikus átváltása euróra
• A fizetési biztonság növekedése
• Az elveszett kártya esetében lehet!ség van a kártya blokkolására,
s a rajta lév! pénz átvitelére az új kártyára.
• Az utazók jegykezelésének a meggyorsítása
• Szül!i felügyelet, a gyerekek korlátozása a pénzzel történ! manipulációban
• A kedvezmények igénybevételéhez nincs szükség további igazolványokra vagy
iratokra
Utazási kártya a SAD információs irodáiban igényelhet! 2008. november 11-t!l.
B!vebb információ a

www.sadlc.sk honlapon.

Az akció id!höz kötött!
2284-47

2284-47
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Hívja a 0905 329
178-as telefonszámot.
www.proficredit.sk
2275-51

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

Állás

• 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
• Kőműves munkákat vállalunk
– csempézés, gipszkarton, hajópadló rakás, villany- és vízvezeték szerelés. Tel: 0918 455 773.
1643-48

Ingatlanok
• www.makroreality.sk
1305-19
• 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
• Négyszobás lakás eladó. Tel:
0948 010 340.
1615-47		
• Zeherjén háromszobás családi ház nagy kerttel eladó. Ár
megegyezés szerint. Tel: 0910
373 381.
1631-47

Egyéb
• Házi szőttest, (vásznat), régiségeket és régi akkumulátorokat vásárlok. Tel: 0903 537 225.
1531-49

Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

Tel: 0908 948 971
2003

• Gyakorlott szakácsnőt felveszünk. Jogosítvánnyal rendelkezők előnyben. Tel: 0918 832 605.
1621-47

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
• Eladó AUDI 80D, gyártási év:
83, EK, TK, biztosítás, el. gumik,
pótmotor és más alkatrészek.
Ára 18 000,- Sk, megegyezés
lehetséges. Tel: 0910 337 595.
1618-47

Versenyeljárás
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

Mérföldes léptekkel közeledik a karácsony

Ne felejtse el megörvendeztetni az ismerőseit, családtagjait
Tatiana Longauerová cukrászműhelyének finomságaival!
Gazdag karácsonyi választékkal (sütemények, torták, félkészáruk –
tortalapok, száraz pálcikák, kosarak) várjuk Önöket,
amelyeket 2008 december 12-ig választhat ki és rendelheti
meg az alábbi üzemegységeinkben:

Rimaszombat: Nyugat-lakótelep, Cukrárska výroba
- „Tatianánál az udvarban“ cukrászda az SzNF utcában
(a gyalogos övezetben az Ivet ékszerbolt mellett)
Losonc: a REDUTA szálló átjárójában ( az egykori Tatiana
cukrászda, Sokolská u. 12, 3P-centrum)

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)
Iroda és üzlethelyiség az első emeleten – SzNF u. 18.
Tel: 0918 392 513
2016

Az idő múlik, de a fájdalom
megmarad.
Fájó szívvel emlékezünk
november 28-án, halálának 1.
évfordulóján

Fazekas Istvánra
(Rimaszombat)
Akik ismerték, emlékezzenek rá
szeretettel felesége, fiai és lánya
családjaikkal

Joker - Aga

Játék-Sport Nagyraktár
Mikszáth K. u. 47, Rimaszombat (a régi gimnázium
melletti kereszteződésnél)

VÁSÁRLÁS SZUPER ÁRON!
Korcsolyák, szánkók, labdák,
gyerekkocsik és más akciós
termékek
Nyitva: Hétfő és péntek között
10.00 és 16.00 óra között

Infó: 047/56 31 264

2279-47
2282-47,49
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Sporthírmorzsák

Kettős győzelemmel
folytatták

Radnóti és Totkovič
somorjai győzelme

A Slovan Rimaszombat röplabdázói kettős győzelmet arattak az I. liga
keleti csoportjának 6. fordulójában a homonnai Chemes csapata ellen.
Az első mérkőzés simának ígérkezett, de csak az első játszma volt szoros,
a másodikat a homonnaiak nyerték, s bár a rimaszombati csapat hozta
a mérkőzést, csak két szoros játszmában sikerült legyőzni a vendégcsapatot. A második mérkőzésen már simán győzött a jóval esélyesebb hazai
csapat.
Slovan Rimaszombat – Chemes Homonna 3:1 (16, -23, 22, 23) és 3:0
(17, 11, 18)
A hazai csapat összeállítása: Zorka Megelová, Lydia Rendeková, Kristína
Pálmayová, ifj. Alena Kudlíková, Lucia Kačániová, Mariana Chodúrová,
Jana Drugdová, Alexandra Hrivnáková, Lucia Kureková, Zlata Zvarová

Somorján 6 ország 145 versenyzője részvételével rendezték meg a kötöttfogású birkózók nemzetközi versenyének 6. évfolyamát, amelyen
a Lokomotíva Rimaszombat versenyzői is kitűnő eredményeket értek el.
Két versenyzőnk megnyerte a versenyt, a kadétek 120 kilós súlycsoportjában Richard Totkovič, míg a juniorok 66 kilós súlycsoportjában
Radnóti Mihály nem talált legyőzőre. A felnőttek között a 96 kg-ban
Miloš Gaži szintén felállhatott a dobogóra, harmadik lett. Egyedül
Michal Záhradníknak nem jött ki a lépés, az idősebb diákok 76 kilós
súlycsoportjában a 8. helyet szerezte meg. Csapatban a 16 együttes között
a Lokomotíva, mint a harmadik legjobb szlovákiai együttes, a 6. helyen
végzett.
J. Radnóti/jdj

Nem voltak egy
súlycsoportban

Peter Matúš bronzérme
Trencsényben
Trencsénben rendezték meg az ifjabb diákok kötöttfogású országos
bajnokságát, amelyen Rimaszombatot a Lokomotíva versenyzője, Peter
Matúš képviselte, aki a 62 kilós súlycsoportban a 11 induló közül a harmadik lett.

Rastislav Tóth aranyérmes
lett Kassán
Kassán rendezték meg a szabadfogású birkózók olimpiai reménységeinek
tornáját, amelyen az idősebb diákok és a juniorkorú versenyzők indulhattak. Ez a legszínvonalasabb hazai megrendezésű torna, amelyen a hazai
versenyzők mellett többek között magyar, ukrán, lengyel, bolgár, román,
cseh és orosz fiatalok is elindultak. Az idősebb diákok 85 kilós súlycsoportjában a rimaszombati Rastislav Tóth kiemelkedő eredményt ért el,
ugyanis minden ellenfelét kétvállra fektette és aranyérmes lett.
pivník/jdj

Heten a dobogón
Túrócszentmártonban
A Mladosť Relax Rimaszombat cselgáncsozói november 15-én
Túrócszentmártonban szerepeltek a város nagydíjáért megrendezett nemzetközi cselgáncsversenyen, amelyen 4 ország, 18
egyesületének 286 versenyzője mérte össze az erejét.
Rimaszombatot a versenyen 12 versenyző képviselte, akik 7 érmet szereztek A 34 kg-ban a minisek között két rimaszombati került a fináléba,
s Patrik Boršoš és Richard Útis csatájából az előbbi került ki győztesen.
A mini kategóriában bronzérmes lett Filip Zachar (+ 54 kg), míg Lukáš
Útis (34 kg) hetedik lett, Marian Precner (46 kg) pedig helyezetlenül zárt.
Az ifjabb diáklányok 44 kilós súlycsoportjában Sophia Kanátová szuverén versenyzéssel állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára, Kristína
Tommová (+ 48 kg) bronzérmes lett, Michal Štork (+ 60 kg) a negyedik
helyen végzett. Kristián Slíž az idősebb diákok 60 kilós versenyében második lett, miután a döntőben kikapott a besztercebányai Cesnaktól, aki
az elődöntőben a szintén rimaszombati Jaroslav Kanátot győzte le. Kanát
végül a harmadik helyen végzett. Ötödik lett az idősebb diákok 55 kilós
súlycsoportjában Juraj Sirotiak, s ugyanezt a helyet érdemelte ki Jakub
Gódor (+ 66 kg) is.

Most játszották le a 2. fordulóból elhalasztott HKM Rimaszombat – HC Losonc hokimérkőzést, s a két szomszédvár csatájában
a hazaiak húzták a rövidebbet, és súlyos, szinte már megalázó
vereséget szenvedtek.
HKM Rimaszombat - HC Losonc
1 : 18 (0:4, 0:7, 1:7)
A két csapat egy pillanatig sem volt egy súlycsoportban, s a hazaiak becsületgólját 0:15-ös állásnál lőtte Zlevský. A vendégek elsősorban az első
ligában játszó HKM játékosaival érkeztek, s kiütötték a megilletődött
hazaiakat. A HKM Rimaszombat csapata három ponttal a 6., utolsó előtti
helyen várja a folytatást.
A HKM összeállítása: Krahulec – Púdelka, Durmis, Zlevský, J. Oštrom,
Petrinec, Lacko, Lentovský, T. Oštrom, Klokoč, Csank, Klajban, Kováč,
Ľalik. Kiállítások – 6:3, emberelőny – 0:4, emberhátrány – 0:1. Nézőszám:
131.

Egy győzelem és egy döntetlen
keleten
A keleti országrészbe utaztak a Mladosť Relax Rimaszombat asztaliteniszezői, akik délelőtt Eperjesen, délután pedig Bártfán léptek pályára. Eperjesre bár a csapat győzelmi reményekkel indult, csak nehezen
szerezte meg az egy pontot, Bártfán viszont magabiztosan győzött.
A negyedik forduló után a Mladosť Relax csapata a bajnokság negyedik
helyén áll 17 ponttal.
Štart VD Eperjes – Mladosť Relax Rimaszombat 7:7, a vendégek pontjai: Polgári és Huszti 2–2, Horváth és Voliar 1.5–.5
TJ Družba Bardejov – Mladosť Relax Rimaszombat 2:12, a vendégek
pontjai: Horváth, Voliar és Polgári 3.5–3.5–3.5, Huszti 1.5.

Téli stadion nyitva tartása a 48. hétre

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
Péntek:		
11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30, 18.30 – 20.00
Szombat és vas.: 10.00 – 11.30, 12.00 – 13.30, 14.00 – 15.30, 		
			
16.00 – 17.30, 18.00 – 19.30
Belépődíj 90 percre 6 éves korig ingyenes, 6-15 éves korig 30 Sk, felnőttek
részére 45 Sk, kísérő 20 Sk. A stadion bérleti díja egy órára 2500 Sk.
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Győzelem az utolsó idei hazai meccsen

MFK Rimaszombat - Podbrezová 2:0
Bár a Podbrezová azon kevés csapatok
közé tartozik, amelyek ellen negatív a
rimaszombatiak mérlege, ezúttal nem
kellett izgulniuk a szurkolóknak: a
listavezető Gibala két góljával legyőzte
a Podbrezovát.

Vendéghelyzettel indult a meccs, a 11. percben
az egykor Rimaszombatban játszó Tomko veszélyes lövése Geriről vágódott le. Három perc múlva viszont a hazaiak is betalálhattak volna: Líška
tiszta ziccerben a kapusba lőtt. Nem sokkal később Piszár szabadrúgása után Geri fejelhetett,
de a fejes nagyon gyenge volt. A 22. percben
Sihelský egy káprázatos megkerülős csel után
laposan adta be a labdát Lazúrnak, ám Lazúr a
kapu fölé bombázott. Később Filo lövését Hanák
csak üggyel-bajjal védte, s ugyanez történt a 33.
percben is, amikor Filo bombája kipattant a vendégek kapusáról, Gibala pedig jókor érkezett,
és a hálóba lőtt. A félidőig még két helyzetük is
akadt a rimaszombatiaknak, előbb Geri fejese
szállt a kapu fölé, majd Líška veszélyes beadását
csípte el Hanák.
A második játékrész elején is fölényben játszottak a hazaiak: a 49. percben Piszár szöglete után

Líška csúsztatta meg a labdát, amire Gibala már
várt, és be is lőtte második gólját. A vörös hajú
csatárnak ez volt az idei hetedik találata – ezzel
ő a rimaszombatiak legeredményesebb góllövője. A kétgólos vezetés tudatában a hazaiak kicsit
visszavettek a tempóból, és inkább már csak a
kontrákra vártak. A vendégek szépen adogattak
mezőnyben, a kapu előtt viszont nem voltak veszélyesek, a 74. perc kivételével, amikor a szintén
egykor Rimaszombatban játszó Svintek bombalövését Kuciak bravúrral védte, a kipattanót pedig Snitka a kapu mellé küldte.
„Ezen a meccsen az I. liga két kitűnő csapata
találkozott. A játékosaim jobban akarták a győzelmet, mindenki azért harcol, hogy az élen teleljünk. A fiúk meg is érdemelnék ezt azok után,
ahogy egész szezonban felelősségteljesen edzettek és minden meccsen küzdöttek” – mondta a
mérkőzés után Karol Kisel, a rimaszombatiak
vezetőedzője.
Štefan Rusnák, a podbrezováiak másodedzője is
elismerte, a rimaszombatiak jobbak voltak: „Egy
ilyen kvalitású ellenfél ellen minden hiba végzetes lehet. Már az első gól eldöntötte a találkozó
sorsát, 1:0-nál a hazaiak már nyugodtan, felszabadultan játszottak, nekünk pedig kockáztatnunk kellett, így ismét gólt kaptunk.”

2. Baranta szeminárium Palócföldön

A rimaszombati barantások egyik csoportja

Az Árvay Miska Baranta Rimaszombatban
november 21-23-a között második alkalommal
tartott szemináriumot. Kopecsni Gábor, az
alakuló Felföldi Baranta Szövetség elnökének
a szakmai vezetésével a háromnapos képzésen
úgy lelki, mint testi táplálékkal gazdagodtak
a résztvevők. Az ifjú barantások újra köze-

lebb kerültek a magyar harcművészethez a
harci botoló, botforgatás, reflexgyakorlatok
elsajátításával. A Bástya Egyesület ezúton is
megköszöni a Tompa Mihály Alapiskola igazgatójának, Csúsz Lászlónak, hogy a képzéshez
biztosította a teret, az iskola tornatermét.
Kép és szöveg: he

A bajnokság állása a 17. forduló után:
1. Rim. Sobota

17 10 4

3

23:11

34

2. Inter BA

17 8

7

2

27:13

31

3. Trenčín

17 9

3

5

37:20

30

4. Šaľa

17 9

3

5

24:15

30

5. Michalovce

17 8

2

6

30:21

29

6. Podbrezová

17 8

4

5

23:13

29

7. Lučenec

17 6

6

5

24:24

24

8. Prievidza

17 6

3

8

20:21

21

9. Humenné

17 6

2

9

18:28

20

10. Košice B

17 4

4

9

18:29

16

11. Ružomberok B

17 4

3

10

26:36

15

12. Dun. Streda B

17 1

3

13

13:54

6

Rimaszombat–Podbrezová 2:0 (1:0)
Góllövő: Gibala (33., 49.)
Sárga lap: Gibala, Sihelský, Ádám.
Játékvezető: Hriňák, 421 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak – Ádám, Rubint, Geri,
Mráz – Sihelský, Piszár, Filo, Lazúr – Gibala (89.
Čižmár), Líška (81. Zsivanovics).
Az utolsó őszi, azaz a 18. fordulóban november
29-én a rimaszombatiak a pozsonyi Interhez látogatnak.
B.T.

Nagy Lenke
sikere Piliscséven

A Pilisi Királyi Íjászok Egyesülete által
Piliscséven november 15-én rendezett
tradicionális talpasíjászok örömversenyén
a gömöri Bástya Íjász Klub tagjai is részt
vettek. Nagy Lenke az ifjúsági kategóriában 122 ponttal a második lett, a távolodó
vesenyben pedig a 18 év alatti női kategóriában - bátor kiállásával és pontos célzásával 20 méterről - első helyet ért el.
Kép és szöveg: moly

Gömöri Hírlap
Kiadja a Rimaszombati Városi Hivatal. Mb. főszerkesztő: Juhász Dósa János (tel.: 047/56 04 676, e-mail: jan.juhasz@rimavskasobota.sk) Szerkesztő: Homoly Erzsébet (tel. 047/58 11 310,
e-mail: gomorihirlap@rimavskasobota.sk). A szerkesztőség címe: 97901 Rimaszombat (Rim. Sobota), Svätopluk u. 5, P.O.Box 79. Hirdetési iroda: Dana Vojteková (tel. 56 04 673, fax: 56 33 742, 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.

