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Zöld utat kapott a napenergia
Még október végi rendes ülésén hallgatta meg a rimaszombati városi képviselő-testület az olasz Enerco
International cég 1 millió eurós ajánlatát, amely
fotovoltos rendszerrel alakítana át napenergiát elektromos energiává, s az egykori borüzem mögötti területet szemelte ki magának a városban. Az ajánlatot
a képviselők akkor pozitívan fogadták, így mivel sürgetett az idő, s a projektet december 18-ig kell benyújtani
a minisztériumba, rendkívüli ülésen kérték a képviselőket a projekt támogatására. A cég időközben felvásárolta a pozsonyi ESENTIA társaságot, mivel a gazdasági minisztérium feltételként szabta, hogy a pályázó
legalább három éve bejegyzett cégként létezzen Szlovákiában. Az ülésen megjelent az Enerco ügyvezetője,
Giorgio Dovigi is, aki biztosította a képviselőket, hogy
ha a projekt sikeres lesz, akkor négy hónapon belül befejeződhet az építkezés. Egyúttal ígéretet tett arra is,
hogy a cég szeretne a sport és a kultúra területén támogatást eszközölni.
Nem várt vitát váltott ki a Rima lakótelepen,
a Dobšinský utcában és a Hatvani István utcában található óvodák jogalanyiságának az odaítélése. A többi
óvoda már régebben megkapta ezt, s ahogy Oľga Fabová,

a Városi Hivatal Közgazdasági Osztályának vezetője
elmondta, bizony gondot okozott a városnak a kétfajta könyvelés. A jogalanyiság megadásának legfőbb ellenzője, Viliam Vaš azzal érvelt, hogy az óvodatanács
tagjai mindhárom esetben ellenezték a jogalanyiságot,
s nem lenne demokratikus lépés szembehelyezkedni
az akaratukkal, másrészt furcsállta, hogy az utolsó pillanatra hagyták a döntést, holott azt már hónapokkal
ezelőtt meg lehetett volna hozni. A testület végül mind
az Enerco International projektjét, mind a három óvoda jogalanyiságának megadását viszonylag simán megszavazta.
Egyhangúlag döntöttek viszont a Kereskedelmi
Akadémia kéréséről, amely az éttermének az Iskolaügyi Minisztérium hálózatába való besorolását szeretné elérni.
Viliam Vaš képviselő még napirend előtt szerette
volna javasolni a Gömöri Hírlap és Gemerské zvesti
szerkesztőbizottsága elnökének, Hacsi Attilának a leváltását, de mivel az nem volt a kérdéses időpontban
jelen, az indítványát visszavonta.
Kép és szöveg: jdj

Baki – kommentálta a párt
egyik megyei képviselője,
amikor megtudta, hogy az Alkotmánybíróság által elmozdított polgármester ismét indul a
megismételt választáson, méghozzá ugyanannak a pártnak
a színeiben. Megvizsgáljuk az
ügyet és mindent megteszünk
azért, hogy ekkora szégyen
mégse érje a ház elejét, mondta
a párt egy másik járasi eminense. De a párt fő korifeusa mást
gondolt, s még a korteshadjárat részévé átvedlett misére
is eljött, hogy megtámogassa
védencét. A hadművelet és vele
együtt a fényes visszatérés sikerült, ugyanis amíg eddig legalább a képviselő-testület úgy
ahogy ellenőrizhette a hatalom
csúcsain immár több mint tíz
éve leledző, s az illető közösséget sikerrel szétbomlasztó
társaságot, addig most már az is
teljes mértékben az ő befolyásuk alá került. De mondhatjuk
úgy is, hogy családi vállalkozássá szelídült. Fiú, sógor – egyre
megy. S még az sem zavarta
őket, hogy az Alkotmánybíróság egyiküket vétkesnek
mondta ki annak idején. De
mit nekik Alkotmánybíróság,
mit nekik közösség. Előbbi
csak javaslatot tehet, az utóbbi
pedig romokban. A párt pedig
elmeditálhat azon, hogy hiba,
baki vagy tragédia történt-e?
Tartok tőle, hogy ez utóbbi.
De ez nemcsak egy közösség,
hanem az egész szlovákiai
magyarság tragédiája.

Vadex Kft.,

Rimaszombati Húsvár
AkciÓ: csontolt sertéslapocka 119,-/kg

lecsókolbász 58,-/kg
Bartók B. 24., Rimaszombat
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Rimaszombatban ülésezett az Országos Tanács

Sikeres volt az idei év a Csemadokban

Rimaszombatban tartotta soros összejövetelét
a Csemadok Országos Tanácsa, amelyen értékelték az idei évet, s meghatározták a legfontosabb jövő évi feladatokat is. Köteles László
országos alelnök köszöntötte a szép számmal
megjelent tagokat (csak a Komáromi járás nem
képviseltette magát), s kiemelte, hogy a Csemadok olyan szervezet, amelynek nemcsak tagsága,
hanem szellemisége is van a Kárpát-medencében. Hrubík Béla országos elnök adott számot
az idei rendezvényekről, s megállapította, hogy
bár egyre nehezebb anyagi forrásokhoz jutni,
az idei országos rendezvények sikeresen megvalósultak. Még a gombaszögi jubileumi országos fesztivál is sikeresen megvalósult, noha azt
technikai problémák miatt Rozsnyón tartották
meg. Rosszallólag szólt viszont arról a szinte
évente megismétlődő jelenségről, hogy sokszor

az érintettek nem egyeztetnek, s ezért az idén
is előfordult, hogy két országos rendezvényre is
egy időben került sor. Azt, hogy mennyi pénz jut
a jövő évi rendezvényekre, még nem tudni, sőt a
minisztérium leállította a pályázatok befogadását, s azt valószínűleg csak januárban újítja fel ismét. Hrubík mindenesetre azt kéri azoktól, akik
már beadták a pályázatukat, hogy azt mielőbb
vonják vissza, ellenkező esetben ugyanis a minisztérium a 15 százalékos önrészt kéri majd az
elszámolásnál. A Csemadok jövőre lesz hatvanéves, s a szokásos országos rendezvények mellett
két országos közgyűlést is tartanak, május 8-9-én
Dunaszerdahelyen, illetve szeptember 19-20-án
Pereden. A résztvevők az ülés végén állásfoglalást fogadtak el, amelyet mind a szlovák, mind a
magyar miniszterelnöknek megküldtek.

egyes kijelentéseivel megsértette a párt alapszabályát, de a Rimaszombati Járási Etikai Bizottság jogerősen úgy döntött, hogy Simon csak élt
véleménynyilvánítási jogával. Ez ellen a döntés
ellen Csáky fellebbezett, s került az ügy az országos etikai bizottság elé.

Lassan elfogynak a neves cigányprímások
a Felvidéken is, Potta Géza és Balog Lojzi
után a kálosai Molnár Géza „Sandrík” is
itthagyta e földi világot, s már nem vigasztalja meg hegedűjátékával egyre szomorodó lelkeinket.
Molnár Géza 1937-ben született, s kisgyermek korában kezdett el hegedülni,
s egész életében a Vály-völgyi magyarok
lakodalmain, mulatságain, báljain, s egyéb
rendezvényein húzta a talpalávalót. Többször megmutatta rendkívüli tudását
a sajógömöri Czinka Panna Prímásversenyen is. Az elmúlt években főleg Agócs
Gergely népzenekutató jóvoltából a budapesti Táncháztalálkozón is bemutatkozhatott, s a zenéjét sikerült rögzíteni is a Zenetudományi Intézet archívumai számára.
„Sandrík írni-olvasni nem tanult meg. A
hegedű húrjainak és dohánysárga ujjainak
találkozásánál a zene mégis oly könnyedséggel, oly virtuozitással töltötte a szíveket, hogy azt bármelyik tanult, akadémiai
művész megirigyelhette volna” – írja róla
Agócs.

jdj

jdj, fotó: archív

Kép és szöveg: jdj

Folytatódik a Csáky-Simon ügy
Az MKP országos etikai bizottsága november
25-én tárgyalta Csáky Pál és Simon Zsolt ügyét,
s bár mindkettőjüket meghallgatta, nem tudott
döntést hozni, s a döntéshozatalt januárig elnapolta. A bizottság januárban szeretné Csúsz Péter losonci járási elnököt is meghallgatni. Mint
annak idején megírtuk, Csáky szerint Simon

Közös együttműködés Nógrád
és Besztercebánya megyék között
A közös együttműködési lehetőségekről
egyeztetett Besztercebánya és Nógrád megye.
A besztercebányaikat az idegenforgalmi és kulturális örökség szekciójának vezetője, Ladislav
Monček képviselte, míg a nógrádiakat Becsó
Zsolt, a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke. A két
megye szeretné kialakítani a baráti városok és
községek rendszerét, s kiépíteni egy kerékpáros
utat a Hollókő-Rimóc-Szécsény-IpolytarnócKalonda-Losonc-Fülek útvonalon. Az említett
projekteket a két ország 2007-2013-as évekre

Elment az
alsókálosai
cigányprímás

elfogadott, határon átnyúló együttműködési
programja keretén belül szeretnék megvalósítani. De tervezik egy közös folklór- és gasztronómiai fesztivál és egy történésztalálkozó
megvalósítását is. A magyar fél javaslatot tett
a kerékpárút kiterjesztésére is a Murányi
fennsíkon. Megegyeztek abban is, hogy 2009
szeptember 27-én az idegenforgalmi világnap
alkalmából közös ünnepséget szerveznek Füleken és Szécsényben.
jdj (forrás: www.bbsk.sk)

Egyszeri támogatás
a 2. és 3. gyerek után is
Több szociális törvényt illetve jogszabálymódosítást hagyott jóvá a szlovák parlament, s így januártól már a második és
harmadik gyerek születésekor is jár az egyszeri, 25 ezer koronás (829,86 euró) támogatás, s megemelkedik a családi pótlék is,
az eddigi 540 koronáról (17,92 euró) 640-re
(21,24 euró). Megszűnik viszont a tanulmányi átlag szerint járű motivációs ösztöndíj, s
helyette minden rászoruló család havi 500
koronás (16,6 euró) támogatást kap.
jdj

Városunk életéből
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Hó borította el a várost

2008. november 23-án pár hópehely már jelezte,
hogy itt a tél. Múlt hét hétfőn pedig le is hullott
az első komolyabb mennyiségű hó. Bár előre jelezték az időjósok, valahogyan mégsem készültek fel rá a vidéki közutak karbantartói. A falvakon sokáig tartott, míg megjelentek a hókotrók.
A reggeli autóbuszjáratok késtek. Rimaszombatban a Városi Közterület-fenntartó Vállalat mun-

katársai november 17-től egészen jövő év március 9-ig tartanak készültséget, s ha kell, éjjel is
dolgoznak. A november 25-i Városi Tanács ülésen elfogadták a 2008/2009-es téli időszakra vonatkozó téli karbantartási operációs tervezetet,
mely meghatározza az 1997/193-as törvénnyel
összehangolva a közutak és közterek hótól történő akadálymentesítésének pontos menetét és
felelőseit. Több mint húsz gép, összesen 90 tonna kémiai só és 580 tonna őrölt kő áll rendelkezésre a majd 60 km út és 40 km járda szórására.
Kézi munkásból most is csak pár tíz áll rendelkezésre. A járdák tisztántartása a tulajdonosok
feladata, a Városi Rendőrség vezetőjétől Berecz
Pétertől megtudtuk, hogy általában ezzel nem
is szokott gond lenni. Egyébként az engedetlen
tulajdonosokat 1000 koronás pénzbírságra büntethetik. Amint azt olvasóink is észrevehették,
az utcák lámpáira már felszerelték a karácsonyi
égőket, s a díszfákra is felkerültek a világítók. A
Városi Közterület-fenntartó Vállalat dolgozói a
hatalmas fenyőfáról is lerázták a havat (felvételünkön), s a város karácsonyfáját feldíszítették,
amelyen az égőket ünnepélyesen december 5-én
a polgármester gyújtja majd meg.
Kép és szöveg: moly
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Orosz István
lett a Tompa
Mihály Alapiskola
igazgatója
Mivel a Ferenczy István Alapiskola jogalanyisága a rimaszombati Városi Képviselőtestület április 29-i, s a minisztérium azt
jóváhagyó döntésével megszűnt, az immár
összevont Tompa Mihály Alapiskola vezetésével Csúsz Lászlót bízták meg, s a Városi
Hivatal még az ősz folyamán kiírta a pályázatot az igazgatói posztra, amelyre hárman
jelentkeztek. Az eddigi igazgató mellett
Kubačkáné Árvay Gizella, a Ferenczy István Alapiskola volt igazgatónője és Orosz
István, a Városi Hivatal Oktatási osztályának munkatársa jelentkezett. Az ősszel felállt iskolatanács a jelöltek pályázati anyagának áttanulmányozása és meghallgatása
után úgy döntött, hogy titkos szavazással
Orosz Istvánt jelöli a posztra. Cifruš István
polgármester az iskolatanács javaslatát elfogadta, s így december elsejétől a 32 éves
Orosz István vezeti az intézményt.
jdj

Vadászkutyák versenye
A Szlovák Vadászszövetség rimaszombati regionális szervezete november 22-23-án rendezte
meg a vadászkutyák versenyét, amelyre 12
kutyát neveztek be. A versenyre a mezőtelkesi
vadászterületen került sor, s a kutyákat két
csoportra osztották. A kutyák vaddisznóhajtáson vettek részt, de megvizsgálták azt is,
hogy a kutyák hogyan viselkednek puskalövés
után, vadkeresés és szíjon való vezetés közben.
Másnap nyomkeresésre került sor, s mind a 12
kutya remekül helytállt, így ők is csatlakozhattak a régió papírral rendelkező, „okleveles”
vadászkutyáihoz.
jdj, fotó: archív

Ünnepelt a Polgári Ügyek Testülete
A rimaszombati Városi Hivatal esketőtermében
jöttek össze a Polgári Ügyek Testülete regionális
szervezetének a tagjai, hogy ünnepélyes keretek
között emlékezzenek meg a szervezet megalakulásának 55. évfordulójáról. A szervezet első
egységei 1953-ban alakultak, s 1963-ban vette
fel a jelenlegi nevét. Az 1989-es változások után
is bebizonyosodott, hogy szükség van a testület
munkájára, s 1991 november 23-án mint polgári
társulás vitte tovább az elődszervezet munkáját.
A régióban 25 település csatlakozott a szervezethez, s a napi feladataik mellett (keresztelő,
esküvő, temetés) különböző országos megmé-

rettetésekre is rendszeresen beneveznek. Az elnöki posztot 1997 óta Ema Vraniaková, a rimaszombati Városi Hivatal alkalmazottja tölti be.
Az ünnepség társrendezője a Gömör-Kishonti
Népművelési Intézet volt, s a vendégeket Pavel
Piliarik rimaszombati alpolgármester üdvözölte,
de megjelent Peter Mináč tiszolci polgármester,
megyei képviselő is. Az ünnepség keretében 13
személynek adtak át elismerő oklevelet, Rimaszombatból Lévay Tibor (képünkön) és Čarnoká
Éva, míg Feledről Aurélia Supeňová részesült
elismerésben.
Kép és szöveg: jdj
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Hatvani István szelleme
a cserkészotthonban

Rák Viki ismét
a Tháliában

290 évvel ezelőtt, november 21-én látta
meg a napvilágot városunk szülötteként
Hatvani István professzor. Rá emlékeztek ezen a napon a rimaszombati cserkészek és a Bástya Egyesület tagjai.

Bár tavaly tévés kötelezettségei miatt elszerződött a kassai Tháliából, az idén ismét
elfogadta a színház vezetésének a felkérését, s szerepet vállalt Peter Shaffer Equus
c. darabjában, amelyet Csiszár Imre neves
magyarországi rendező vitt színre. Az előadás pikantériája, hogy az egyik jelenetben
mind Rák Viktória, mind a férfi főszerepet
alakító Madarász Máté anyaszült meztelenül jelenik meg a színen. A bulvársajtó
nagyon gyorsan felkapta a hírt, s az egyik
lapban meg is jelentek Viki fotói, ezzel
is valószínűleg szép számú szlovák ajkú
nézőt toborozva a Tháliának. Rák Vikivel
kapcsolatos hír még, hogy szerepet vállalt
az egyik köztársasági elnökjelölt, Zuzana
Martináková kampányában, s együtt jelentek meg Komáromban egy találkozón.
jdj, fotó: Bodnár Gábor

Szántó Dalma
sikere Pozsonyban
Pozsonyban harmadik alkalommal rendezték meg a Kulcsár Tibor szavalóversenyt
és a hozzá kapcsolódó esszéíró pályázatot,
amelyre az idén rimaszombati diákok, a
Tompa Mihály Alapiskola tanulói is beneveztek. Sallai Henrietta az Új Gömör
Néptáncegyüttes, míg Szántó Dalma a
Tompa Mihály Klub történetét dolgozta
fel. A zsűri, melynek elnöke Batta György
író volt, a harmadik helyre rangsorolta ez
utóbbi pályaművet. Szántó Dalma részt vett
a szavalóversenyen is, s az alapiskolások kategóriájában Kulcsár Tibor Ketten c. versét
adta elő, s a Dráfi Mátyás vezette zsűri szerint szintén a harmadik helyt érdemelte ki.
Szántó Dalmával karácsonyi számunkban
olvashatnak beszélgetést, s közöljük a díjazott pályamunkát is.
jdj

A 4. sz. Hatvani István cserkészcsapat névadójáról Mgr.
Vörös Ilona cserkésztiszt tartott előadást, melyben eloszlatott minden kételyt, hogy
Hatvani István az ördöngős
professzor vagy Jókai nyomán a magyar Faust lett volna.
„Egy sem fedi a valóságot, sőt sértő! Kiváló tudós
volt a javából, széleskörű természettudományi
ismeretekkel. Európai szintű tudóssá emelte föl
magát.” – kezdte előadását Ilonka néni. Mesélt a
gyereknek a professzor szülőházáról, gyerekkoráról, tanulmányairól, megtudhattuk, hogy még
Svájcban is híre ment, hogy milyen okos tanuló
járt az iskolába, s több egyetemre is meghívást
kapott. „De ő azt nem fogadta el, mert tudta, hogy

neki olyan tudomány van a birtokában, amit csak
a magyaroknak akar átadni, s bár nagyon kecsegtető volt a külföldi felajánlás, de ő haza, Debrecenbe jött tanítani. Tizenhat tantárgyat tanított,
diákjai nyitott szájjal figyelték, otthonosan mozgott a tantárgyak között, rajongásig szerették a
gyerekek, mert emberséges és igazságos volt.”
– folytatta az előadó, aki miután megmagyarázta, hogy az akkori bátor kémiai kísérletei és
kiállása miatt hívhatták ördöngősnek, minden
résztvevőnek a lelkére kötötte a következőket:
„Istenfélő, hazaszerető, emberszerető volt. Szorgalommal szerzett tudása álljon mindenki előtt
példaként.” A cserkészek büszkék névadójukra, s hűen ápolják és tisztelik az emlékét. A

megemlékezés napján egészen biztosan ott volt
a szelleme, így cserkésztapssal köszöntötték. A
cserkészek egy csoportja az esti órákban megkoszorúzta a szülőháza (ma református parókia)
falán 1991-ben Vörös Attila cst. kezdeményezésére emelt emléktáblát.
Homoly E., fotó: archív

Csetneki csipke a múzeumban
A Gömör-Kishonti
Múzeumban a Csetneki
Magyar Csipke múltja és
jelene címen nyílt kiállítás még múlt hónap elején. A gyönyörű tárlatot
Gecse Anabella nyitotta
meg, aki többek között
elmondta azt is, hogy
eleinte Szontagh Erzsébet és Aranka csipkéi
valóban nagyon hasonlítottak az ír csipkére, ám
hamarosan rátaláltak saját stílusukra, amelynek
kialakításában az a szándék vezette őket, hogy
a magyar népművészet motívum- és formavilágának elemeit ültessék. Darabjaikat horgolt
elemekből állították össze, kezdetben a kitöltést
is horgolták, később ezt a lazább szerkezetű varrott technikára cserélték. 1911-ben Budapesten

a kiállításban is látható cégtábla eredetijével kézimunkaboltot nyitottak. Árukészletük néhány
apró darabja itt is látható. Más kézimunkákkal
kiegészítve Csetneki Magyar Csipke védjeg�gyel ellátott csipkéket árusítottak. Ebben az
időben mintegy 700 bedolgozójuk volt, Aranka
192 csipketerve volt forgalomban. 1996-ban a
több évtizedes csipkekészítő múltat magáénak
mondható debreceni Medgyesi Károlyné Vághy
Ida figyelt fel a sajátos, kifinomult technikára.
Miután mind a Szontagh család, mind a csipke
történetét felkutatta, egy bomló végű csipketöredék felfejtésével a technika alapvonásait
is megfejtette, debreceni „munkatársaival” –
Lipcsei Lászlónéval, dr. Oláh Andrásnéval, Suba
Árpádnéval – a csetneki csipkét felújította. Az ő
munkáikból, de az eredeti csipkékből is válogattak a kiállítás készítői. A kiállítás megtekinthető
december 5-ig.

Gyöpös Krisztina
koncertje

ból származik, édesapja és a Rimaszombatban
nem szereplő édesanyja is hegedűművészek.
Krisztina elsőéves a pozsonyi Konzervatórium
zongora szakán, ahol édesapja, Gyöpös István
is (1960) tanít. Peter Pažický (1970) a pozsonyi
Konzervatóriumban és a Zeneművészeti Főiskolán tanít. A koncerten főleg Gyöpös Krisztina
zongorajátékával aratott nagy sikert, már csak
azért is, mivel még csak 17 éves és igen tehetséges. A kis létszámban összejött zenekedvelők
nagy élménnyel gazdagodtak.

A rimaszombati VMK és a Zenebarátok Köre
szervezésében került sor november 25-én
a VMK esztrádtermében Gyöpös Krisztina,
Gyöpös István és Peter Pažický koncertjére,
amelyen elhangzott J. S. Bach, J. Haydn, L.
van Beethoven, Kodály Zoltán, F. Chopin, F.
Kreisler, J. Brahms egy-egy műve.
Gyöpös Krisztina régi pozsonyi zenészcsalád-

Kép és szöveg: he
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Arany-napok Borsodszentgyörgyön
Balogfalva és Borsodszentgyörgy
között 2002-óta kialakult testvérfalusi
kapcsolat legfőbb célja az, hogy a két
falu egymást megismerje; tapasztalatait,
kulturális értékeit az egymással való
rendszeres találkozások által kicserélje. A két önkormányzat azon fáradozik,
hogy létesüljenek közvetlen kapcsolatok a két falu intézményei között is.
Ennek szellemében meghívást kaptunk testvérfalunk, Borsodszentgyörgy polgármesterétől és
az Arany János Általános Iskola igazgatójától
az Arany napok keretében zajló prózamondó
versenyükre, valamint rajzpályázatukra. Minden évben az iskola névadójának tiszteletére
megrendezik ezt az ünnepségsorozatot, ahol az
iskola tanulói, jelen esetben más iskolák tanulói
is (ózdi Petőfi Úti AI, bánrévei TMAI, hangonyi
Hangonyi György AI, arlói Széchenyi István AI
valamint Balogfalvai AI), versekkel, prózákkal
és rajzokkal megemlékeznek a magyar irodalom
egyik legnagyobb alakjáról. Mi szívesen elfo-

gadtuk a meghívást, hiszen a mi iskolánkon, Balogfalván sok tehetséges gyerek van. Örültünk,
hogy tanulóink az országhatáron túl is megmutathatják tehetségüket. A versenyre az idén
november 12.-én került sor, s a versenyzők sza-

badon választhattak Arany László gyűjtéséből,
míg a rajzpályázat témái között az ősz, valamint
a Mátyás anyja c. ballada és a Családi kör c. vers
állatfiguráinak ábrázolása szerepelt. Diákjaink
nagy sikert arattak és nagyon szép eredményeket értek el:
A prózamondó verseny helyezettjei: – 2. kategória – 1. helyezett: Oláh Lídia (képünkön),
4.helyezett: Fehérváry Tamás. A rajzpályázat
eredménye: 1. helyezett: Bolcsó Boglárka, 2.
helyezett: Szitai Éva, 3. helyezett: Kalocsai Alexandra és Mihályi Ágnes.
Az ünnepségen a gyerekek színvonalas műsort adtak, többek között Arany János műveiből. A műsor során fellépett Vadász Zsolt
operetténekes is, aki a falu szülötte és az iskola
példaképe is.
Mindannyian, akik ott voltunk nagyra értékeljük az Arany napok rendezvény színvonalát, az
egymás iránti kölcsönös tiszteletet és a virágzó
együttműködést.
Mgr. Bozó Erika – iskolaigazgató,
fotó: a szerző

Cél: a kreatív tanulás
November 13-14-én a rozsnyói Református Közösség, november 17-18-án
a feledi Szombathy Viktor MTNY Alapiskola nevelőtestülete részére szervezett
az SZMPSZ Rimaszombati Regionális
Pedagógiai Központja és a Pro Scholis p.
t. szakmai továbbképzést, melynek célja
egy új tanulási programmal való megismerkedés a sikeres tanulás érdekében.
Mindkét esetben Mező Ferenc, a Debreceni Egyetem adjunktusa vezette a 20-20
órás képzést, ami az IPOO tanulási program
minimum lényegét fedte le. A képzés tartalma a tehetséggondozás témájához tartozik:
ugyanis mind az alulteljesítő tehetséges
tanulóknak, mind a kevésbé sikeres tanulóknak
megtaníthatja a pedagógus azokat a tanulási
technikákat, melyek által eredményesebbé,

motiváltabbá válhatnak maguk a diákok.
Ami a program hátterében áll, nem más, mint
a hatékony tanulás elsajátítása a nem megfelelő
szociális-családi környezet, a motiválatlanság és
a képességek rossz hasznosítása ellensúlyozásaként és kiegyensúlyozására. A cél az önálló tanulás, a tanulás önálló szervezésánek megtanulása.
Az IPOO tanulásmódszertan, melynek betűi: I –
input/bemenet (információ bevitele, tananyag,
témamegválasztás, információ forrásának
kutatása, használata), P – process/folyamat (az
információ feldolgozása, memóriafejlesztés),
O – output/kimenet (felelés, írásbeli reprodukció, viselkedéses output), O – organization/
szervezés (a tanulás szervezése, a tanulás
helye, ideje, cselekménye, a sorrend megszervezése, a tanulás finanszírozása), ami szorzati
viszonyban van az előző három folyamattal.
Hangulatában és tartalmában rendkívül hasz-

nos két-két napot tudhat maga mögött a két nevelőtestület. De ez mind kevés, ha az iskola nem
hasznosítja a kapott tudást, ha nem következik
el a szakmai műhelyfoglalkozások ideje, ha 3-5
kolléga nem teremt műhelyt annak érdekében,
miért, hogyan, mit kell és kinek az érdekében
kell javítani és fejleszteni. A két nevelőtestületben megvan a tudás, erő és akarat a kezdéshez.
Kép és szöveg: Ádám Zita

Emlék Tasnádi Nagy Gyulának
és a kihurcoltaknak Harkácson
A hajdani Harkácsból és Sánkfalvából alakult
Gömörfalva szeptember 27-én rendezte meg
első falunapját. Az ünnepség két eseménynek
az emlékét volt hivatott feleleveníteni. Méltán
büszkék lehetnek a helyiek községük szülöttjére, Tasnádi Nagy Gyulára, aki nemcsak neves
történész, hanem a Magyar Tudományos Akadémia egyik alapítója is. Életpályáját és családja
történetét Kun Ferenc, a Rákóczi Szövetség
alelnöke ismertette nagy szakavatottsággal,

melyből nem hiányoztak a színes adomák sem.
A másik esemény népünk megpróbáltatásainak
állít emléket. Az 1947-ben erőszakkal Csehországba kényszermunkára hurcoltakra hívja fel
az utókor figyelmét az a tábla, melyre az érintett
családok nevei vannak vésve. Az emlékműt
Svandler József kitelepített unokája, Cselényi
Árpád faragta.
Krivánszky Miklós (korrigálva a szerk.),
fotó: he
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Advent
Advent második vasárnapja
2008. december 7.
Az adventi gyertyák
közül a második a
békességet jelképezi.
A várakozás meghatározza életünket. Már
megtanultuk, hogy
várakozni kell. Értelme
akkor van a várakozásnak, ha tudjuk, mire
várunk.

A második vasárnap angyala

A második adventi vasárnapon piros palástba
öltözött angyal száll le a mennyekből, kezében
egy nagy serleget hoz. Az angyal szeretné megtölteni az aranyserlegét, hogy tele vigye vissza
a mennybe. De mit tegyen a serlegbe? Játékot? Ajándékot? Törékeny, finom szövésű ez a

serleg, a Nap sugaraiból készült. Nem tehet bele
kemény, nehéz dolgokat. Az angyal észrevétlen
végigmegy a világ összes házán és lakásán, mert
valamit keres. Tiszta szeretetet keres minden
ember szívében. Ezt a szeretetet teszi a serlegébe, s viszi majd vissza a mennybe.

Az adventi kalendárium

Az advent fontos kelléke az adventi naptár,
a meglepetés kincsesháza. Ezt a szokást egy
édesanya találta ki a fia vigasztalására. A fiú
minden este azt kérdezgette, hogy mennyit
kell még aludnia, hogy megjöjjön a Jézuska.
Anyukája ezért egy kartonlapból huszonnégy
ablakot vágott, és az ablakok mindegyikére
egy bonbont akasztott. Később a fiúból felnőtt
lett, és nemhogy nem felejtette el ezt a kedves
ajándékot, hanem az adventi kalendáriumok
árusításával maga is több millió gyermeknek
szerzett örömet.

Jeles napok
• December 1.

A WHO 1988-ban december 1-jét az AIDS elleni
küzdelem világnapjává nyilvánította, melynek
célja, hogy mozgósítsa az embereket a HIV vírus
elleni küzdelemben, és tudatosítsa a biztonságos szexuális élet fontosságát.

• December 3.

Az ENSZ 1992-ben december 3-át a fogyatékos
emberek nemzetközi világnapjává nyilvánította,
hogy felhívja a figyelmet a baleset, betegség,
katasztrófa következtében fogyatékossá váltak
problémáira.

• December 4.

Szent Borbála keresztény vértanú emléknapja.
A bányászok, tüzérek, hajadon lányok védő-

szentje. Ilyenkor vittek be a házba egy gyümölcsfákról metszett ágat, és ha karácsonyra
kizöldült, jó termés ígérkezett.

• December 5.

Az ENSZ közgyűlése 1985-ben ezt a napot jelölte ki arra, hogy a kormányok és a népek megünnepeljék mindazt, amit világszerte önkéntesek
végeznek el, legyen az valamely képesség, akár
karitatív tevékenység.

• December 6.

Myrai avagy Barii Szent Miklós a keleti egyház
egyik fő szentje, a gyermekek Mikulása, Télapója. Kultusza a bizánci, majd a kopt egyházban
bontakozott ki a VI. században, azóta ülik temetése emléknapját december 6-án.

Könyvajánló

Kerti munkák
a 49. hétre
Gyümölcsöskert

Szedjük meg a tavaszi átoltáshoz szükséges
oltóvesszőket és kötegekbe kötve tároljuk
pincében, nedves homokba állítva. Csak
egészséges, bőven termő és ismert fajtájú
fáról szedjünk oltóvesszőt. A fák törzsét és
az alacsonyabban álló ágakat a nyúlrágás
ellen kötözzük be. Erre a célra legjobb a papírzsák. Kukoricaszárat és szalmát ne használjunk, mert ezekbe az egerek befészkelik
magukat és a törzsben kárt tesznek. Fólia
használata is káros. Szerszámainkat tisztítsuk meg, mossuk le, fémrészeiket kenjük
be gépolajjal. Az ősszel kihelyezett és
azóta rendszeresen cserélt hernyóenyves
öveket szedjük le a fák törzséről és égessük
el. Az őszibarackot fagymentes napokon
a klaszterospóriumos levélfoltosság télen
is fertőzi. Ha a tél folyamán a hőmérséklet
kb. két hétig 0 °C fölé emelkedik, célszerű
ellene védekezni.

Szőlő

A szőlő ilyenkor már alig ad munkát, de
azért rendszeresen kísérjük figyelemmel
tőkéinket, és ha bármiféle rendellenességet tapasztalunk, akkor ezt azonnal
távolítsuk el. A pincében a tavalyi minőségi
borunkat palackozzuk. A palackok lezárására csak új dugót használjunk.

Zöldségeskert

A fütött fóliasátorba szánt fejessaláta-palántákat tűzdeljük át 5 cm-es tápkockába.
Csak a növénykék sziklevél alatti szárrésze kerülhet a talajba. A mélyre ültetett
palánták vontatottan fejlődnek. A tűzdelés
után három napig a hőmérskletigény 12-16
°C. A melegágyban telelő karfiol és fejes
káposzta fagyvédelmét fokozzuk. Enyhe
időben szükséges a szellőztetés. A fóliával
takart spenótot napos, de fagyos időben
árnyékoljuk. Még vethetünk rövid tenyészidejű zöldborsót áttelelésre. Kedvező
időjárás esetén vessük a petrezselymet.
Tárolóhelységekben a hőmérsékletet
tartsuk 2-5 °C körül a páratartalom pedig
90-95 %-os legyen. Ha az időjárás engedi,
ássuk fel a még ásatlan területeket.

Virágoskert
A Tompa Mihály Könyvesbolt Rimaszombat Fő terén gazdag meséskönyv
kínálattal várja az érdeklődőket.
Ötletesebbnél-ötletesebb színvilágban
gazdag könyvek biztosan sok örömpercet szereznek gyermekeiknek.
Az oldalt összeállította: he

A kerti tavacska növényeit is telelőbe kell
vinni. Maradhatnak esetleg az üres medencében is, de ebben az esetben takarnunk
kell őket. Teleltethetjük pincében is a vízinövények töveit, kosárban, ládában, nagyobb cserépben. Időnként meg kell őket
öntöznünk, mert tavaszig kiszáradnak.
Farsang István

irodalom

2008. 12. 1.

Csordás János

Levél Marseille-ből – 1.
Kedves Barátom,
végre rászántam magam, hogy írjak Neked.
Zuhog az eső, ezt az időt használom ki levélírásra, megosztom Veled gondolataimat.
Megszabadulok tőlük, huzamosabb ideje tárolom magamban. Kikívánkoznak, szabadjára engedem őket.
Marseille-ben vagyok, abban a városban, amelyet egyfajta romantikája okán szerettem meg.
Mind jobban vonzódtam afelé, hogy valamikor
eljussak ide. Igyekeztem a lehető legtöbbet megtenni célom elérésének érdekében. Sikerült, elértem, örülök neki. Nem bántam meg, hogy eljöttem otthonról. Rimaszombat egyre zsugorodott
a számomra, fogytak a lehetőségek, csökkentek
a pozitív történések, háttérbe szorult a tolerancia. S a legfőbb ok: szinte mindenki ismert, én
is szinte mindenkit ismertem már. Ugyanazok
a történések ismétlődtek ugyanazokkal az arcokkal. Így folyt ez tíz évig. A kör bezárult, nem
maradt más kiutam. A mostoha körülmények
nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy elhagyjam a szülővárosomat és az otthonomat.
Olykor hasznos a menekvés. Gimnazista korom
óta lenyűgöz ez a tájegység az olvasmányaimnak
és a filmeknek köszönhetően, hisz a mi korosztályunk annak idején főként francia filmeken nőtt
fel – az amerikai westerneket és a Winnetout
leszámítva. Évtizedeknek kellett eltelniük, amíg
ide kijutottam.
Eleinte némi honvágy gyötört, de erőt véve magamon, legyőztem ezt a különös érzést. Nem hagytam időt magamnak a gondolkodásra, fölösleges
időmet hasznos cselekvéssel töltöttem ki. Napi
tizenkét esetleg tizenhat órát dolgoztam, mellékes munkát vállaltam, hogy elég pénzt keressek,
nem válogattam. Ez segített. Itt a kikötőben húsz
órai pluszmunkával annyi pénzhez jutok, mint
otthon egy hónap alatt a hivatalban! Miután lett
lakásom, egy tengerre néző hangulatos garzon a
Régi Kikötő, a Vieux Port közelében, megváltozott a közérzetem. Megszoktam az ittlétet: van
munkám, jövedelmem, lakásom, ennél többet
egyelőre nem akarok. Most nyolc órát dolgozom,
egyszer vagy kétszer vállalok jövedelem-kiegészítő mellékest, ha mondjuk utazni szeretnék
valahová. A nyelvvel nincs nagyobb gondom, annak előtte, a nyolcvanas években megtanultam a
német és a francia nyelvtan alapjait, hasznosíthatom nyelvtudásomat. Nemrégiben buszon átruccantam Cassisba, ez egy felkapott tengerparti üdülő, filmekben gyakran láttam, regényekben
többször olvastam róla. Nem fogod elhinni, kibe
botlottam ott bele! Ifjúkorom első számú színészbálványába, Alain Delonba! Legyökerezett
a lábam, úgy bámultam! Nem mondtam volna rá,
hogy túl van a hatvanon. Az első filmje, amelyet

láttam, A fekete tulipán volt. Anyámmal egymás
után kétszer néztük meg.
Bizony, az ifjúkor! Sohasem fogom magam úgy
érezni, mint akkoriban: a hatvanas évek végén
és a hetvenes években. Gondnélküli évek voltak
azok, jól tudod! Hiába mondják odahaza napjainkban, hogy 1989 után beköszöntött a szabadság, nem köszöntött be! Mesterségesen hozták
létre! Olyan emberek hangoztatják és „népszerűsítik” ezt a közhelyet, akiknek fogalmuk sincs
a valódi szabadságról. Ezeknek a többsége szabad szeretne lenni, kötődéseik, rögeszméik miatt erre azonban képtelenek, ezért hangoztatnak
úton-útfélen kreált és hamis ideológiát vagy véleményt a szabadság fogalmáról. Korlátok között
élnek, kísérti őket a múltjuk, rengeteg takargatnivalójuk van, nem beszélnek őszintén, a hazugság, a politika vagy a pénz tartja némelyiküket a
felszínen. Meg persze a sajtó és a botrányok! A
hazugság előbb-utóbb kiderül, számtalan példa
bizonyítja, idő kérdése az egész. A politika kétségtelenül jól jövedelmez, de hosszú távon belebukhat bárki, aki saját zsebre politizál. A pénz
boldogíthat, pénzzel meg tudsz venni bármit és
bárkit, ám ez álszabadság, pótcselekedet, a jólét
fitogtatása. Ideiglenes állapot, mely egyszer átalakul vagy megszűnik. A miniszter, a képviselő
egyszer hétköznapi emberré válik, eljön majd
az az idő, amikor azt sem fogják tudni, kicsoda
az illető. Lehetséges, hogy egyesek emlékeznek
rá, kik voltak a képviselőik mondjuk egy évtizeddel ezelőtt, ellenben az emberek többségének ez
korántsem annyira fontos, mint a politikai élet
bennfentes szereplőinek. Egyedül a szegénység
és a reménykedés nem szűnik meg, ez a két állapot mindig lesz, amíg világ a világ. Ahogy lesznek
milliomosok, akik az Istenük képét a bankókon
látják. Korona, euró, lyukasgaras, mindegy. Két
ember közül az egyik úgy válik gazdaggá, hogy
átgázol a másikon vagy kihasználja őt. Vagy egyszerűen eltiporja. A szabadság érzése viszont
pénzzel aligha szerezhető meg. A szabadság érzése belülről fakad, az emberi szellem mélyéről.
A szabadság érzése egy isteni szikra, amely ha
kell, lángra gyúl. Akinek anyagi féltenivalója van,
az nemigen szabad ember, kötődik a vagyonához,
ha gyarapítani vagy megőrizni óhajtja azt. Az
ilyen halandó a szabadságát a pénzében látja. A
szabadság nem pénzbedobós automata! Vedd
példának a milliomosokat vagy a nagy sztárokat!
Őrzik és kísérgetik őket, miként a rabokat a börtönön kívül. Vajon szabadok ők? Egy idő után
lassan-lassan idegileg felőrlődhetnek valami miatt. S ez a valami a szabadságérzet teljes hiánya!
Velem itt a kutya se törődik. Nekem ez kell! Remek állapot, vagyok magamnak, szabadidőmben
gyalogosan járom a várost, nézelődöm, belevetem magam az emberek színes kavalkádjának az
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áradatába. Nemrégiben áthajóztam If szigetére,
fél napra Monte Christónak érezhettem magam.
A Régi Kikötő területét kezdem megismerni, az
épületek, a környező utcák úgy-ahogy ismerősek,
az egyik bisztró pincére köszönt, ha korán reggel kávézni megyek. Egyébként óriási ez a város,
sohasem fogom megismerni, ez képtelenség. A
marseille-iek sem ismerik teljes egészében.
A magány, az idegen környezet és az ismeretlen
megismerése erőt ad, feltöltődöm friss energiával. Itt nem szólítgatnak le az utcán holmi jelentéktelenségek okán, nem érdeklődnek a hivatali
dolgok iránt, nem panaszolja el a sérelmeit senki,
nem okoskodnak egyesek különbejáratú butaságaikkal, itt békén hagynak. Nem akaszkodnak
rám az egykori képviselők, kik életük végéig azt
hiszik magukról, kizárólagosan ők az elhivatottak a közügyek orvoslásában; nem látogatnak
irodámban zavart elméjű alattomos és szolgalelkű emberkék, hogy mások utasítására alkalomadtán vagy folyamatosan zaklassanak; nem
állnak elém az utcán a világ leglustább emberei,
akiknek egész nap nincs egyéb gondjuk, minthogy a főtéren lebzseljenek. Ezek az emberek
nem hiányoznak, örülök annak, hogy messzire
kerültem tőlük. Be kell vallanom, magam miatt
menekültem el otthonról. Egészségem és idegállapotom megóvásának érdekében, lerázva azokat, akik az ember idegeire másznak korlátolt
és tudathasadásos mivoltukban. Apropó... Hogy
van N. „barátunk”? Meghalt már a szerencsétlen? Vagy él? Éljen sokáig, legalább addig is szenved az élettől...
Ne hidd, hogy rosszakaratú vagyok, nem. Sohasem értettem azokat az embereket, akik előszeretettel zaklatnak másokat, akik azonnal
hátbatámadnak, ha eltérően vélekedsz valamiről,
ha túlléped az általuk vakon elfogadott normák
határait, amit az egyetlen helyes módszernek
minősítenek. Az effélék nyugodtan belegázolnak mások magánéletébe, eleinte barátságosan
viselkednek, a közeledbe férkőznek, jószerivel
levakarhatatlanok, érdeklődnek, telefonálgatnak, szívességeket kérnek, piszkálgatnak. Aztán
keresztbe tesznek, hátramozdítanak, provokálnak, mocskolódnak. Tele van velük a közélet,
megtalálhatók a lakóbizottságokban, a városi
önkormányzati bizottságokban, ők a hangadók,
az irányadók, a bennfentesek, a buzgómócsingok, az érintetlenek. Öreg korukra se nyugszanak,
hajtja a vérük. Nem csoda, máshoz nem nagyon
értenek, ez az életstílusuk, évtizedekig ily módon éltek, ezért kaptak jutalmat. A diktatúra termelte ki valamennyiüket. Számukra nem létezik
rendszerváltás, fogalmuk sincs a megváltozott
társadalmi viszonyokról, a klasszikus polgári demokrácia mivoltáról vagy a valódi liberalizmus
lényegéről. Ők ezeket, ha hallottak róluk, elferdített formáiban ismerik, úgy, ahogy a pártiskolázásokon beléjük sulykolták mint elvetendő
rosszat. Amúgy az élet előbb vagy utóbb megadja
nekik, amit érdemelnek, jobb, ha az ember levegőnek nézi őket, rájuk se hederít. Higgyenek azt,
amit akarnak.
Befejezés a következő számban
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Programajánló

2008. 12. 1.

Advent 2008
Ahogyan Rimaszombat várja a karácsonyt…
2008. december 1., 18.00 óra
„Emberek az emberekért“

A Szlovákiai Vöröskereszt jótékonysági koncertjére a VMK színházteremében kerül sor.

2008. december 4., 18.00 óra
Örömteli karácsony

A VMK mellett működő műkedvelő csoportok a
VMK színháztermében lépnek fel.

2008. december 5., 10.00 óra
Koffer Színház - Babszem Jankó

A Koffer Színház a kassai Plaszky Tamás – Szlovákia egyik legjobb bábművészének – bábszínháza. 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.

2008. december 5., 15.00 óra
Mikulásváró

Vetélkedőkkel tarkított szórakoztató műsor várja az érdeklődőket a Fő térre, ahol a város polgármesterének beszéde és a főtéri karácsonyfa
ünnepélyes kivilágítására is sor kerül.
2008. december 5., 16.00 óra

2008. december 13., 14.00 – 18.00 között
Karácsonyváró

A Mikulásvárás a Relax szabadidőközpontban
folytatódik szórakoztató délutánnal a gyereknek.

Mikulás-délután

Karácsonyi ünnepváró kézműves foglalkozás a
Városi Galériában és a Városi Művelődési Központban is lesz, melyre gyerekeket, szülőket és
nagyszülőket egyaránt szeretettel várják.

2008. december 9., 10.00 és 17.00 óra
Művész ifjoncok
karácsonyi koncertje

2008. december 15., 18.00 óra
A Kirakat című színdarab
bemutatója

Az iskoláknak délelőtt, a nyilvánosságnak délután mutatkoznak be a Művészeti Alapiskolások
karácsonyi koncertjükkel a VMK színháztermében.

2008. december 12-én és 13-án
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!

2008. december 13., 10.00 óra
Betlehemezés

Az idei betlehemezésre, a népszokás bemutatására a római-katolikus templomban kerül sor
Luca napján délelőtt.

2008. december 18., 8.30 – 12.00 között
Art misszió

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.

2008. december 18., 11.00 – 15.00 között

Hétfőn este 19.00 órai kezdettel kerül sor a „Karácsonyi kívánságok”
DIVOSUD színjátszócsoport előadásában Mar- Kívánsággyűjtés és ajándékozás a Relax szabadta Hlušíková Kirakat c. színdarabjának a bemu- időközpontban.
tatójára Ľubomír Šárik rendezésében a Városi
2008. december 18., 18.00 óra
Művelődési Központban.

2008. december 16., 19.00 óra
Pressburger Quartett koncertje

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 komolyzenei koncertre, melynek helyszíne a Városi Galéria.

2008. december 17., 11.00 óra
Disznótoros vendégség

Békességet a jóakaratú
embereknek

A népi szokásokat a Relax szabadidőközpont
csoportjainak részvételével a római-katolikus
templomban újra felelevenítik.

2008. december 20., 14.00 – 17.00 között
Ünnep előtti kézműves
foglalkozások

A Városi Művelődési Központ gömbtermében
szeretettel várják azokat, akik szívesen készítenek ajándékokat természetes anyagokból.

2008. december 19., 13.30 óra

A Fő téren kultúrműsorral tarkított disznósütés, „Ajándékozz játékot”
kolbász, hurka, lacipecsenye árusítás várja az A programot Relax szabadidőközpont szervezi,
érdeklődőket. A finomságokat a LAMATA Kft. amikor is a gyerekek ajándékot visznek a gyerekotthonokban lakó gyerekeknek.
biztosítja.
Kép és szöveg: Homoly E

KÖZLEMÉNYEK

2008. 12. 1.

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 49. hétre
December 6-án, szombaton
Salvator gyógyszertár
December 7-én, vasárnap
Gyógyszertár a Kauflandban

Fogorvos
December 6-7-én, szombat-vas.
MUDr. Kret Ján,
Sport u. 1., 56 27 352

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
november 25-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Martina Pavlová Feledről, Róbert
Varga, Ján Ušiak Tornaljáról,
Fejes Ildikó Balogiványiról,
Csókoly Éva Hanváról, Jozef
Krága Otrokocsról, Ľudovít
Bačo Baktiról, Stanislav
Vrábeľ Rimakokaváról, Mgr.
Anna Ferencová Tiszolcról,
Ľubica Šeböková, Tibor Šebök
Oldalfaláról, Mikuláš Kováč
Fazekaszaluzsányból, Ing. Július
Balga Gernyőpusztáról, Ján
Deraj Felsőpokorágyról, Miroslav
Talán, Vlasta Ďuricová, Milan
Kojnok, Roman Hriň, Ľubomír
Antal, Lenka Lásková, Peter
Lecsö, Branko Bakša a Zuzana
Hazuchová Rimaszombatból.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
December 3-4-én
17.45 és 20.00 órától

A hullám

Gansel filmje egy Amerikában
1967-ben megtörtént esetet
dolgoz fel. Gansel, nem minden
hátsó szándék nélkül, a mai
Németországba helyezi a
történetet.
német dráma – igaz történet alapján
December 5-7-ig
17. 00 órától

Kung Fu Panda

amerikai animációs családi komédia
December 5-7-ig
19.00 órától

MÁJUS

F. A. Brabec történelmi filmje
K. H. Mácha legendás Május c.
költeménye alapján készült. A
főbb szerepekben Jan Třískát
és Juraj Kukurát láthatjuk.
cseh történelmi film

Felhívások
VIII. Ferenczy István Képzőművészeti
és Irodalmi Verseny

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya és a Gömör-kishonti Népművelési Központ
2009- ben meghirdeti a VIII. Ferenczy István
Képzőművészeti és Irodalmi Versenyt. A képzőművészeti verseny témái: 1. Séta a korzón
Ferenczy István korában (városkép), 2. Álmomban Ferenczynél jártam (képregény). Ajánlott
technikák: grafika, festészet. Az irodalmi verseny
témái: 1. Kedvenc festményem, szobrom (műelemzés), 2. Ferenczy István naplójából (élményszerű elbeszélés 1. személyben) (Kiindulásként
szolgálhat Meller Simon: Ferenczy István életéről szóló könyve, amely az interneten is megtalálható! ) Kategóriák : I. kategória: az alapiskolák
4 – 6. évfolyama, II. kategória: az alapiskolák 7 –
9. évfolyama, III. kategória: középiskolások, Versenyfeltételek: A képzőművészeti versenybe csak
A3-as és A2-es méretű rajzlapra készített alkotásokat lehet beküldeni, illetve csak ezeket fogja bírálni a szakmai bizottság! * Az irodalmi versenybe
érkezett pályamunkák közül csak az önálló alkotásokat (nem az internetről lemásoltakat) fogja
bírálni a szakmai bizottság! * A pályamunkán
kérjük feltüntetni az alkotó nevét, a felkészítő
pedagógus nevét, az iskola címét, a kategóriát és
a témát. * A pályamunkákat nem küldjük vissza! *
A határidőn túl beérkezett munkákat a zsűri nem
értékeli! Beküldési határidő : 2009. február 12 !
Cím: Oblastný výbor Csemadok, Jesenského 5.,
979 01 Rimavská Sobota. A verseny kiértékelésére, az eredményhirdetésre és a díjak átadására
2009. február 27 -én (péntek) 13.30 órától kerül
sor Rimaszombatban a Tompa Mihály Magyar
Tannyelvű Alapiskola Novomeský utcai (Nyugatlakótelep) épületében, ahol a legjobb pályamunkákból kiállítás is nyílik. A versennyel kapcsolatban érdeklődni lehet a következő telefonszámon:
0907 871 451 (Csemadok TV).

A Pázmány Péter Alapítvány
pályázatai

A Pázmány Péter Alapítvány a Szlovákiai Magyar
Szülők Szövetsége anyagi támogatásával pályázatot hirdet az óvodák és az iskolák mellett működő
SZMSZSZ ASZ-ek, az SZMPSZ TV-ok, valamint
országos, regionális szakmai és civil szervezetek
részére a következő témakörökben: 1. Az óvodáskorú gyermekek magyar iskolába való beiratkozása érdekében kifejtett tevékenységek támogatása,
2. Tehetséggondozó programok megvalósítása, 3.
Országos és regionális szintű, magyar nyelven folyó diákversenyek, vetélkedők megvalósításának
támogatása Benyújtási határidő: 2008. december
31. Bővebb információ a www.szmszsz.sk címen.

Új pályázati felhívás
a Corvinus Zrt.-nél

A Corvinus Támogatásközvetítõ Zrt. megjelentette az új pályázati kiírásait a következõ témakörökben: Kamattámogatás mikro-, kis- és középvállalkozások éven túli hiteleihez * EU- és
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nemzeti fejlesztési tervhez kapcsolódó támogatás
sajáterõ-kiegészítés * Fiatal kezdõ vállalkozók
támogatása * Kiállításokon és/vagy konferenciákon való részvétel támogatása ISO/HACCP
minõség-, higiénia biztosítási rendszerek bevezetésének támogatása. Bővebb információ a Szövetség a Közös Célokért irodáiban vagy a www.
szakc.sk címen.

Meghívók
December 5-6.
– Karácsonyi készülődés

A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet szeretettel meghívja 2008.
december 5-6-án, 9.00-19.00 óráig a kézműves
vállalkozók és népi iparművészek gyermek kézműves foglalkozással egybekötött vásárára.
Csoportos bejelentkezés 2008. december 3-ig
a 06-32-416-777/132-es melléken, a gyermekkönyvtárban.

December 6. – Ünnepváró foglalkozás

A Tompa Mihály Református Gimnázium igazgatósága értesíti a kedves szülőket, pedagógusokat
és a gyermekeket, hogy 2008. december 6-án 9.00
órától ünnepváró foglalkozást tartanak a Tompa
Mihály Református Gimnázium tornatermében.
Foglalkozások: karácsonyfadíszek, karácsonyi
üdvözlőlapok, ajtódíszek, ablakdíszek, dekorációk készítése. Mindenkit szeretettel várnak!

December 10. – Nyílt nap

A TMRG tanárai és diákjai szeretettel meghívják
Önt és kedves Gyermekét a Tompa Mihály Református Gimnáziumban 2008. december 10-én
sorra kerülő nyílt nap rendezvényeire. Az iskola
célja, hogy jövendő diákjaik betekintést nyerjenek a gimnáziumunkban folyó oktató-nevelő
munkába. A program a következő: 7.35 – 7.45:
Közös reggeli áhítat az iskola diákjaival, 8.00 –
8.30: Általános tájékoztató a díszteremben, 8.35
– 12.00: Óralátogatás. Minden érdeklődő szülőt,
pedagógust és tanulót szeretettel várnak.

December 10. – Adventi szeretet-est

A BIBLIA Évének alkalmából az AMAMA Művészeti Alapítvány, a salgótarjáni Balassi Bálint
Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet és
a Miskolci Irodalmi Rádió szeretettel meghívja
2008. december 10-én (szerda), 17 órára a salgótarjáni könyvtár földszinti előadótermében
megrendezésre kerülő ADVENTI SZERETETESTRE. Program: Kiállítás a Betlehemi Üzenetek a XXI. századnak című pályázatra beérkezett
alkotásokból, Alkotói és hallgatói beszélgetés a
szeretetről, Gálaműsor: Vendégművészek szeretetműsora, A beérkezett és díjazott pályaművek
versben, prózában, dalban, Díjátadás, Az V. 2009.
évi Nyári Szabadegyetem meghirdetése. Minden
érdeklődőt szeretettel várnak! Jöjjön el családjával, barátaival!
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Hirdetés / KÖZLEMÉNYEK

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
• Kőműves munkákat vállalunk
– csempézés, gipszkarton, hajópadló rakás, villany- és vízvezeték szerelés. Tel: 0918 455 773.
1643-48
• Érzékiségfejlesztő élménymasszőr. Tel.: 0903 178 646.
1651-2
• LK-Servis: takarítás, szőnyeg-,
ülőketisztítás. Tel: 0907 566 271.
1653-49
• Könyvelés vezetése. Tel: 0911
846 062
649-48

Ingatlanok
• www.makroreality.sk
1305-19
• Kiadó üzlet- és irodahelyiségek - 45 m2 vagy 90 m2 Rimaszombat belvárosában. Kapcsolat: 0908 508 195, 047/56 34 901.
1656-49
• Eladó családi ház 25 ár kerttel
Rimaszombat közelében. Tel.:
0905 506 338.
1669-48
• Eladó 65 ár erdő. Tel.: 0905
506 338.
1670-48
• Bérbe adó garzonlakás balkonnal a városközpontban.
Azonnal. Tel.: 0905 222 135.
1672-48

2008. 12. 1.

A temetkezési
szolgáltatások
és Téli stadion
módosított árai

Állás
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)

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

Kapható már
a postákon is!

Restaurant

A rimaszombati Városi Tanács
2008 november 25-én módosította
a temetkezési szolgáltatások és a
Téli stadion díjait.
A temetkezési szolgáltatások új
díjai:
- az elhunyt szállítása a városban
és a közigazgatásilag hozzá tartozó
községekben 12 km-ig: 571 korona
(18,95 euró)
- 12 km felett: 25 korona (0, 83
euró)/km
- szállítómunkás: 321 korona
(10,66 euró)
- különleges nehézségi fokozattal
bíró eset: 381 korona (12,65 euró)
Az árak az áfát (DPH) is tartalmazzák.
- 50 %-os felárat számítanak fel
munkanapokon munkaidő után a
temetésekért és búcsúztatásokért,
s 100 %- os felárat, ha a temetés
vagy búcsúztató szombati napon
kerül sorra.
A Téli stadiont csoportok ezentúl
egy órára 1500 koronáért (49,79
euró) vehetik igénybe.

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 és üzlethelyiség az első emeleten – SzNF u. 18.
Tel.: 0918 392 513
STK felvesz:
- technikust
(minden típusú jogosítvány)
Tel: 0918 392 513
2016

VH-48

Meghívók
December 12. – A padlás

A Pécsi Sándor Guruló Színház Rimaszombatban is bemutatja PresserSztevanovity-Horváth A padlás két felvonásos 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 kapható. A
helyszínen 300 Sk-ért lehet majd jegyet vásárolni.

December 12. – Palócföld bemutató

2008. december 12-én (péntek), 17 órától mutatjuk be a Palócföld
folyóirat ez évi utolsó számát. Az est vendége: Kőrössi P. József író,
költő, szerkesztő, Házigazda: Mizser Attila főszerkesztő. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak!

Egyéb
• Házi szőttest, (vásznat), régiségeket és régi akkumulátorokat vásárlok. Tel: 0903 537 225.
1531-49
• Eladó yorkshire terrier kölyök kutya. Tel.: 0915 350 036
1599-48

EUROMOTEL

December 18. - Ribike

A szív, a hang elcsendesült,
szeretett minket és az életet.
A sors nem adott neki többet,
de szívünkben ott él velünk.
2008. december 2-án volt egy
éve, hogy örökre itt hagyott
bennünket a szeretett fiú, férj,
édesapa és nagyapa.

MAKŠI István
Rimaszombatból
Tisztelettel és szeretettel emlékezik rá az egész család.

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. A darab szereplői:
Kiss Szilvia, Gál Tamás és Bodonyi András. Zenéjét Gál Tamás szerezte, Bodonyi András pedig hangszerelte. A díszlet, a mesék fordulatainak látványos megoldása, a gyerekek bekapcsolása a történetbe azt.

Hirdessen Ön is a Gömöri Hírlapban!
Keresse menedzserünket
(munkaidőn túl is)!
0907 255 600 vagy 0910 913 191

Sport / Hirdetés

2008. 12. 1.

Sajtóközlemény
Elkezdődik az euróbankjegyeket- és
érméket bemutató küldemények kézbesítése
valamint a startcsomagok árusítása.
December elsején, hétfőn elkezdődik az Európai Központi Bank (EKB) és a Szlovák Nemzeti
Bank (SZNB) információs csomagjának a kézbesítése, amelyet Szlovákia összes háztartásába
eljuttatunk. A küldemény többek között egy, az
euróbankjegyeket és érméket bemutató információs szórólapot tartalmaz, s ismerteti a bankjegyek védjeleit is. A csomagban találhatnak
két konverzációs kártyát is, amelynek az egyik
oldalán egy táblázat található, amelynek a segítségével átszámíthatjuk a koronát euróra, míg
a másik oldalán bemutatják az eurós bankjegyek
védjeleit. A kártya nagysága nem nagyobb egy
bankkártyánál, s nyugodtan elfér a pénztárcában.
Az EKB 2 millió csomagot biztosított
Szlovákiának, amelynek a kézbesítését az SZNB
számára a Szlovák Posta biztosítja, amely minden háztartásba eljuttatja azt. 200 ezer magyar
és 150 ezer roma szórólap is készült, s ezekhez
a többnyire ezen nemzetiségek által lakott települések postáin lehet hozzájutni.
December elsején kezdődik az eurós ér-

mék árusítása is, amelyeket a bankokban, a postákon és a Szlovák Nemzeti Bank egyes kirendeltségein lehet megvásárolni. A startcsomag
45, szlovák hátlappal rendelkező eurós érmét
tartalmaz, a súlya 241 gramm, értéke 16,60 €,
vagyis 500,09 korona. Az állampolgárokat nem
megkárosítani elv szellemében a csomag 500
koronába kerül, a különbözetet az SZNB állja. 1,2
millió startcsomag áll rendelkezésre, de a bank
mindenkit figyelmeztet arra, hogy ezek a bankjegyek mind itthon, mind külföldön csak január
elsejétől lesznek érvényes fizetőeszközök.
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A SZNB egyúttal figyelmezteti a lakosságot arra,
hogy a rajtcsomagok csak mint előtartalék szolgálnak az átlagpolgár, a kisvállalkozók és iparosok számára, akiknek szükségük lesz rá, hogy
némi tartalékkal rendelkezzenek. A bank nem
javasolja, hogy a munkaadók és az önkormányzatok tömegesen felvásárolják ezeket a csomagokat, mint esetleges ajándékot alkalmazottaik
vagy a lakosság számára. Ez ugyanis azt vonná
maga után, hogy azok nem jutnának hozzá, akik
a leginkább igénylik az euróbankjegyeket munkájuk során.

A rajtcsomag szerkezeti felépítése: 1 € =30,1260 Sk

Az eurós érme
alapértéke
2

Értéke
koronában
60252

Az eurós
érme száma
2

Értéke
euróban *
400

Értéke
koronában *
12050

1
50
20

30126
15063
6025

6
8
8

600
400
160

18076
12050
4820

10
5
2
1
Összesen

3013
1506
603
301

6
5
5
5
45

60
25
10
5
1660

1808
753
301
151
50009
* két tizedes helyig kerekítve

Sporthírmorzsák

Balciarová megnyerte
a Szlovák kupát

Negyedik lett a Mladosť
Relax cselgáncscsapata

Kisszebenben rendezték
meg a kadet és ifjúsági
karatézők Szlovák kupájának második fordulóját,
amelyen elindult az Uraken
Rimaszombat versenyzője,
Dorota Balciarová is.
Balciarová az első fordulóban nagyon szoros
küzdelemben 2:1 arányban
bizonyult jobbnak a KK
Trencsén versenyzőjénél,
Ingrid Suchánkovánál.
Ugyanez az eredmény
ismétlődött meg a kassai
Metropol versenyzőjével,
Karin Ďurčanskával vívott
csatájában. A döntőben
viszont nagy vetélytársát,
a pozsonyi ŠŠK versenyzőjét, Lenka Pipíškovát magabiztos versenyzéssel 5:0
arányban lelépte, s mivel az első fordulóban is győzött, a kadétek között
övé lett a Szlovák Kupa. Még két válogató verseny van hátra, s amen�nyiben nem történik váratlan esemény, Balciarovának minden esélye
megvan arra, hogy jövőre ő képviselje a szlovák színeket a párizsi Európa
bajnokságon.

Pozsonyban rendezték meg a serdülő és ifjúsági cselgáncsozók Szlovák
nemzeti ligájának negyedik, befejező fordulóját. A Mladosť Relax Rimaszombat csapatának nem sikerült a bravúr, és nem tudtak felállni a dobogóra.
Pozsonyban a legjobb eredményt Kristián Slíž és Richard Lamrich érte el.
Slíž a 60 kg-ban, míg Lamrich a 90 kg-ban lett harmadik. Juraj Sirotiak az
55 kilósok súlycsoportjában, Martin Cesnak a 60 kg-ban, Andrej Mužík
a 73 kg-ban és Juraj kepka a 81 kg-ban lett ötödik, a többiek helyezetlenül
zártak. A csapat az összesítésben egy helyet javítva a negyedik helyen végzett. A győzelmet a turócszentmártoni együttes szerezte meg.
Összeállította: jdj

Téli stadion nyitva tartása a 49. hétre
Hétfő: 		
Kedd:		
Szerda:		
Csütörtök:
Péntek:		
Szombat:		
			
Vasárnap:

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

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 1 500 Sk.
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Sport
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Elúszott az őszi elsőség

Inter–Rimaszombat 2:0
Elúszott a rimaszombatiak őszi elsősége, miután 2:0-ra kikaptak a pozsonyi
Inter otthonában. A vendégek nem játszottak alárendelt szerepet a Pasienkystadionban, ám ráfizettek a félidők
elején kapott gyors gólokra.
A statisztika is a sárga-feketéknek kedvezett,
hazai pályán hét meccsből hatszor legyőzték
a rimaszombatiakat. Az Inter életveszélyesen
kezdett: Kuciaknak a 4. percben bravúrral kellett védenie Hodek lövését, és Čirik ismétlésével
szemben már tehetetlen volt – 1:0. A gyors gól
arra kényszerítette a rimaszombatiakat, hogy
kinyíljanak, és ez jót tett a meccsnek, a(z akkor
még) listavezető szép támadásokat vezetett, mezőnyfölényben játszott, és helyzetei is voltak: a
9. percben Geri fejesét védte a kapus, Filo lövése
pedig mellément; a 18. percben Piszár próbálkozott távolról, pár pillanat múlva pedig Gibala került ziccerbe, de fölélőtt. A 31. percben a remekül
játszó Piszár távoli lövését bravúrral hárította
Krnáč kapus.
Az Inter a második félidőt is úgy kezdte, ahogy
az elsőt – góllal. Čirik beívelésére Kuciak ros�szul futott ki, az érkező Szegedinek pedig
csak az üres kapuba kellett fejelnie a labdát. A
rimaszombatiakat megtörte a második gól, sokáig csak keresték a labdát, s csak a 70. percre
szedték össze magukat, amikor Sihelský óriási
helyzetben a kapu fölé bombázott. A 81. percben

a csereként beállt Čižmár lövését könnyedén felszedte Krnáč, s amikor három perccel a lefújás
előtt Piszár szabadrúgása levágódott a sorfalról,
végérvényesen eldőlt: a rimaszombatiakat az
Inter váltja az I. liga táblázatának élén.
„Azzal a céllal jöttünk Pozsonyba, hogy legalább
egy pontot szerezzünk – kezdte meccsértékelését a csalódott Karol Kisel. – Rosszul kezdtünk,
a hazaiak az első helyzetükből gólt lőttek, s ez
meghatározta az egész meccset. A második félidőben a hazaiak bebiztosították győzelmüket,
amely egyébként teljesen megérdemelt, ezen a
meccsen agresszívebbek, határozottabbak voltak, jobban akarták a győzelmet. Az első félidőben egy ideig mezőnyfölényben játszottunk, de
nem használtuk ki a helyzeteinket. Amikor két
játékost cseréltem, az már csak egy kétségbeesett próbálkozás volt, hogy valamit kezdjünk az
eredménnyel. Így van ez, a másodikok elsők lettek, mi meg csak másodikok… Sajnálom, hogy az
utolsó fordulóban csúszott ki a kezünkből az őszi
elsőség, de annak örülök, hogy a csapatom kellemes meglepetés és üde színfolt a bajnokságban.”

Inter–Rimaszombat 2:0 (1:0)

Góllövők: Čirik (4.), Szegedi (53.).
Sárga lap: Filo.
Játékvezető: Ježík – 390 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Ádám, Rubint, Geri,
Mráz–Sihelský, Piszár, Filo (59. Zsivanovics),
Lazúr–Líška (59. Čižmár), Gibala (87. Vargic).

Újabb zakó, ezúttal a breznóbányaiaktól
A jégkorongozók I. ligájának keleti csoportjában ismét leszerepelt a HKM Rimaszombat
csapata, amely a listavezető breznóbányaikat fogadta.
HKM Rimaszombat – HKM Breznóbánya
2 : 18 (1:8, 0:4, 1:6)
A múlt heti, Losonc elleni fiaskó után az ezúttal
hazai környezetben játszó HKM ismét kiadóst
verést könyvelhetett el. A vendégek már az 5.
percben 3:0-ra vezettek, s bár két perccel később
Ľalíknak sikerült szépíteni, a 12. percben már
8:1 volt az állás a vendégek javára. A második
harmadban csak a vendégek értek el gólt, szám
szerint négyet, s a hazaiak csak 1:11-es állásnál
tudtak újabb gólt elérni az utolsó harmadban
Hrabec révén, de aztán ismét a vendégek következtek. A mérkőzés végén a hazaiak még a büntetőlövést is elhibázták.
A hazaiak összeállítása: Krahulec, Klincko
– Lentovský, Durmis, J. Oštrom, Petrinec, Lacko
– Huszti, Hrabec, Ľalík, T. Oštrom, Ostrolucký,

A bajnokság őszi végeredménye:
1. Inter BA

18 9

7

2

31:13

34

2. Rim. Sobota

18 10 4

4

23:13

34

3. Trenčín

18 9

4

5

38:21

31

4. Podbrezová

18 9

4

5

24:13

31

5. Šaľa

18 9

4

5

25:16

31

6. Michalovce

18 9

3

6

30:21

30

7. Lučenec

18 6

6

6

26:27

24

8. Prievidza

18 6

3

9

20:22

21

9. Humenné

18 6

3

9

18:28

21

10. Ružomberok B

18 5

3

10

29:38

18

11. Košice B

18 4

5

9

19:30

17

12. D. Streda B

18 1

4

13

14:55

7

A bajnokság 2009. február 28-án folytatódik, a
19. ( első tavaszi) fordulóban a rimaszombatiak a
losonciakat fogadják.
B. T.

Női röplabda liga:

Kettős győzelem
Besztercebányán
Besztercebánya-Rimaszombat
0:3 (-30, -14, -22) és 0:3 (-12, -22, -12)
A rimaszombati csapat összeállítása: Zorka
Megelová, Lydia Rendeková, Kristína
Pálmayová, ifj. Alena Kudlíková, Lucia
Kačániová, Mariana Chodúrová, Jana
Drugdová, Alexandra Hrivnáková, Lucia
Kureková, Zlata Zvarová
A hazaiak csak az első mérkőzés első
játszmájában tanúsítottak komolyabb
ellenállást, a vendégek remek csapatteljesítménnyel, viszonylag könnyen hozták el
a pontokat Besztercebányáról. A csapat
továbbra is vezeti az I. liga keleti csoportját
a nyustyaiak és a kassai Kometa előtt.

Reisz András jelenti

Csank, Lvomský, Galát, Ružinský. Kiállítások –
10:12, emberelőny - 0:3, emberhátrány – 0:3. Nézőszám – 145.
A rimaszombati csapat három ponttal továbbra is az utolsó előtti helyen szerénykedik.
HKM/jdj

A hét folyamán több hullámban nedves,
ugyanakkor viszonylag enyhe léghullámok
érkeznek a Kárpát-medence fölé. Emiatt meglehetősen változékony, gyakran
csapadékos és szeles időre számíthatunk. A
csapadék nagyrészt eső lesz, csak a hegyekben valószínű újabb jelentős havazás, sík
vidéken csak átmeneti jelleggel fordulhat
elő.

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.

