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Korlátozni kényszerült a december elsejétől forgalomba
került, szlovák fejoldalú eurókat tartalmazó, ún. startcsomagok árusítását a Szlovák Nemzeti Bank, ugyanis a lakosok
megrohamozták a postákat és
a bankokat, hogy az 500 korona
értékű csomagból minél többet
megvásároljanak. A korlátozás
értelmében ezentúl egy vevő
legfeljebb tíz darabot vásárolhat a csomagból. De más bankok is korlátozást vezettek be.
Összesen 1,2 millió startcsomag készült el, s ezt a számot
nem akarják növelni.

Magyarul is leírhatók

Elfogadta a szlovák parlament
az MKP javaslatát, így a tankönyvekben a továbbiakban is
magyarul szerepelhetnek első
helyen a földrajzi nevek, s azt
követi a szlovák változat. A kormánypártok közül a SMER
támogatta a javaslatot, míg
a Szlovák Nemzeti Párt képviselői a szavazáskor kivonultak
a teremből.

Kubačka Gizella
a Hotelakadémia
igazgatója

Advent Rimaszombatban
Elkezdődött az adventi ünnepségsorozat Rimaszombatban, s ahogy múlt heti számunkban beszámoltunk
róla, igen gazdag program várja az érdeklődőket.
A megnyitóra az idén a református templomban került
sor, ahol Cifruš István polgármester mondott ünnepi
beszédet, aki hangsúlyozta, hogy Rimaszombat történelme összefonódott a toleranciával és a lojalitással,
s az adventi ünnepségekkel is szeretnék megmutatni
az emberi összetartozás és a szeretet erejét. „A tolerancia és a tisztességes emberek együttélése a legfontosabb számunkra, s ezek az értékek nem tűntek el és
soha nem is tűnnek el városunk utcáiról” – fejezte ki
reményét Cifruš. Az ökumenikus istentisztelet után

fellépett az eperjesi Tenerezza női trió és a Blaha Lujza Vegyeskar.
A Szlovákiai Vöröskereszt területi szervezete a rimaszombati VMK-ban tartott jótékonysági koncertet (beszámoló az 5. oldalunkon), de bemutatkoztak
a VMK csoportjai, a Koffer Színház, s mire ezek a sorok
megjelennek, ünnepi díszkivilágítást kap a főtéri karácsonyfa is, amelyet egy négyezer darabos LED-diódás
fényfüzér ékesít, s a város 300 ezer koronáért (9 958 €)
energiatakarékos díszítőelemeket vásárolt, amelyek
megcsodálhatók a Daxner téren és a város más részein.
jdj, fotó: mak

Öten jelentkeztek, s négyen
részt is vettek a dunaszerdahelyi Hotelakadémia
rimaszombati tagozata igazgatói posztjára kiírt pályázaton.
Az iskola az idén szeptemberben nyitotta meg kihelyezett
tagozatát az egykori Ferenczy
István Alapiskola második
emeletén egy-egy magyar ill.
szlovák osztállyal. Az iskola
ideiglenes vezetésével Galamb
Róbert tanárt bízták meg. Az új
igazgató január elsején veszi át
az iskola igazgatását.
Összeállította: jdj

Vadex Kft.,

Rimaszombati Húsvár
AkciÓ: sertéscomb csont nélkül 139 Sk/kg

Naptár a karácsonyi számban
Már most felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy karácsonyi számunkban
kivehető, falra szögezhető naptárral kedveskedünk hűséges vásárlóinknak, amelyen Czenthe Zoltánnak az elmúlt évtizedekben készült fotóiból kapnak ízelítőt. Ne feledje, december 22-én bővített terjedelemben,
bőséges olvasnivalóval és naptárral jelentkezünk.

Az Ön gyógyszertára

fagyasztott kacsa 95 Sk/kg -tól
Bartók B. 24., Rimaszombat

Rimaszombat, Vasút u. 23
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A Kiút a Jobb Életbe civil szervezet újabb
tervekkel folytatja a munkát Tamásfalvában

Önsegítő csoport és védett műhely alakul

Csobo Alica, a Kiút a Jobb Életbe civil szervezet
alelnöke reméli, hogy az alakuló önsegítő csoport
hozzájárul majd ahhoz, hogy az emberek
boldogabbak, kevésbé stresszesek legyenek.

A Kiút a Jobb Életbe 2005-től működik polgári
társulásként. Munkáját leginkább Tamásfalva
területére összpontosítja, hogy ez a terület se
legyen a város mostoha része. Szántó Sándor,
a szervezet elnöke már évek óta dolgozik civil
szervezeteknél, s mint mondja, mások szociális
problémái mindig is közelről érintették, s arra
törekszik, hogy valamilyen módon segítsen ezeken az embereken. „Látva közvetlen környezetünkben a munkanéküliek számának magas arányát, az elkeseredettséget, úgy gondoltuk, hogy
ezt a helyzetet nem nézhetjük tovább tétlenül.
Szervezetünk céljául ezért elsősorban azt tűztük
ki, hogy az emberek munkához való jogát tudjuk
érvényesíteni, a munkához jutás esélyét növelni.
Komplex kidolgozott szociális tervünk van arra
nézve, hogy hogyan lehetne segíteni az egyéneken, mint a családokon, amelyet önerőből sajnos
nem nagyon tudunk megvalósítani, keressük a
támogatókat ezekhez az elképzelésekhez. Tartós
munkahelyeket igyekszünk kialakítani, ezekhez igyekszünk igénybe venni különböző állami
projekteket. Sajnos nem mindig úgy sikerülnek,
ahogy mi szeretnénk. A kezdő vállalkozók támo-

gatását is szeretnénk átalakítani a Munkaügyi
Hivatallal együttműködésben, csökkent munkaképességűek számára szeretnénk védett munkahelyeket létrehozni, amelyet előbb három fővel
szeretnénk elindítani, s terveink szerint 20-22
fővel bővítenénk, attól függően, hogy men�nyire tudjuk kihasználni az épületet, s milyen
gyorsan tudjuk felújítani.” – számol be terveikről Szántó Sándor elnök. A szervezet alelnöke,
Csobo Alica az elmúlt évet értékelve lapunknak
elmondta, hogy nem egészen úgy alakult minden, ahogy szerették volna. „Ezt az épületet (az
egykori tamásfalvi óvoda épületét) megkaptuk
a várostól tavaly nyáron, s úgy terveztük, hogy
sokkal jobban fogunk haladni, hogy működhessünk. Sajnos komoly betegségem is közbeszólt,
amire nem számítottunk, ezt az időszakot is át
kellett vészelni. Végre valahára elkezdték, nem
tudom hány évtized után Tamásfalvában az utak
rendbetételét, ez a legnagyobb, amit el tudtunk
érni, természetesen az épületen kívül, ahol már
van egy helyünk, találkozhatunk, ahol törhetjük
a fejünket, hogy miből tudjuk fenntartani. De
szeretnénk bebizonyítani, ha megkaptuk, akkor
ki is érdemeltük.” – mondja Csobo Alica, s még
hozzáteszi, hogy az embernek az ilyen munkát
szívvel-lélekkel kell csinálnia. Szerencsére a
szervezet vezetőinek mindig sikerül annyi erőt
meríteniük, hogy az elképzelésekből, ötletekből
nem fogynak ki. Legutóbb Katalin bált szerveztek, karácsony környékén a gyerekeknek illetve a
nyugdíjasoknak szeretnének egy meghitt estével
kedveskedni. Ezen kívül távolabbi elképzelésük
egy olyan összejövetelnek helyet biztosítani,
amely segítségükre szolgálhat a családi erőszak
áldozatául esetteknek. „Itt ki tudnak majd tárulkozni, kiadhatják magukból azt a sok fájdalmat,
s tudják, hogy megértésre találnak. S egymástól
erőt tudnak meríteni, hogy túl tudjanak lépni a
gondjaikon, s azokat ne kelljen magukba fojtaniuk. Ezért gondolom, hogy nagyon nagy segítség
lesz azoknak az embereknek.” – fejti ki Csobo
Alica.
Kép és szöveg: Homoly E.

Lapszélre

A sült galamb
Homoly Erzsébet
szerkesztő
Nem fontos itt már a minőség. Lényeg, hogy
meglegyen. Vagy csak úgy magától megoldódjon. Erre várnak a legtöbben. Társadalmunkban sokan nem képesek az anya-gyerek kötődésből kilépve önmegvalósításra.
Felismerik ugyan a krízist, s óhajtják is a
változást, de a döntő lépéseket nem képesek elvégezni. Szoktuk mondani, hogy benne vannak a gödörben. Az életben pedig nagyon sok rossz gödör van. S néha még olyat
is tapasztalhatunk, hogy külső erők még be
is tömködik ezt a bizonyos gödröt. Amikor
az életünkről van szó, akkor felsejlik valami reménysugár, hogy küzdünk tovább
„szabadulásunkért”, merthogy ott már túl
sok esély nem fűzhető ahhoz, hogy a sült
galamb a szánkba repüljön. Ha már ebbe a
tudatállapotba kerülünk, akkor megvan a
lehetősége, hogy magunk szerezzük meg a
galambot. S ha elég ügyesek vagyunk, akkor
meg is tudjuk sütni. Nagyon sokan viszont
erre nem képesek, s a társadalom szolidaritására várakozva kényelmesen tengneklengnek, mindenféle komolyabb eszmefuttatások nélkül. Lesz, ahogy lesz alapon,
egyik nap a másik után eltelik, csupán a
túlélésért folyik a harc. Nem is várható el,
hogy eget rengető gondolataik támadjanak,
hiszen szocializációs fejlődésük minden
bizonnyal nem érte el a megfelelő szintet,
az önmegvalósításhoz vezető lépcsőfokokról nem is beszélve. Hiszen amíg valaki az
élettani, biztonsági és szociális szinteken is
komoly hiányosságokat szenved, addig ne
akarjuk, hogy a megbecsülés, önmegvalósítás szintjére hatékonyan lépjen. A komoly
gond, hogy a sült galambra várva, az alacsonyabb rendű szükségletek szintjén megrekedve, a motiváció is elakad. Félő, hogy
önállóan, szociális segítségnyújtás nélkül a
helyzet megoldhatatlan.

Európai szintű vállalkozásfejlesztés
A rimaszombati székhelyű Regionális
Régiófejlesztési Ügynökség (RRÜ)
Youngbusiness.net 2-3. projektjével idén
bekapcsolódott az Európai Vállalkozó
Díjért folyó versenybe.
A saját kategóriájában – a vállalkozások támogatása – sikeresen vette az országos fordulót,
s továbbjutott az európai körbe, amelyet
Brüsszelben tartanak. Szlovákiát két szervezet
képviseli, a Szlovákiai Vállalkozók Szövetsége

és a rimaszombati RRÜ. A végső kiértékelésre
jövő év májusában kerül sor Prágában. Rimaszombatot és a környéket büszkeséggel töltheti
el, hogy városunkban, ahol legmagasabb a
munkanélküliség, s amely a legelmaradottabb
régiók közé tartozik, ilyen magas elismerésben
részesült program működik. Koós István, a RRÜ
igazgatója szerint ebben a programban nagyon
sok lehetőség van ahhoz, hogy a fiatalokat itthon
tudjuk tartani, hogy itthon kezdhessenek vállalkozni. Ezért nyilván több figyelmet és támoga-

tást is megérdemelne helyi szinten is, hiszen
úgy a város, mint a megye érdeke, hogy minél
több munkahelyet teremtsenek. Tárgyalások
folynak a város illetékes képviselőivel, hogy
mielőbb fel lehessen építeni Rimaszombatban
is egy inkubátorházat, mert így a projektek
nyomonkövetés híján kevésbé hatékonyak,
hiszen a klienseknek nincs meg az a biztos tér,
ahol vállalkoznak, így mindenki az RRÜ-től kapott információk szerint saját terepén dolgozik.
moly
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Ne féljünk az újtól!
Orosz István, a Tompa Mihály Alapiskola
új igazgatója december elsején megkapta
Cifruš Istvántól a kinevezését.
Az új igazgató, Városi Hivatal Oktatási Osztályának szakreferense volt 4,5 évig, mely idő alatt
megfelelő kapcsolatokat alakított ki, hogy elképzelése szerint az iskolai intézmény vezetésével
sikerrel valósíthassa meg stratégiai terveit. „Az
kevés, amit én elképzelek, jelenleg fő feladatom,
hogy a céljaimhoz és a feladatokhoz a pedagógusok nagy részét meg tudjam győzni, hogy összehangolt rendszerben működjünk, s ne féljünk az
újtól” – mondja Orosz, s hozzáteszi, hogy a poszt
betöltésében főképpen a kihívás motiválta. Több
pedagógus megkereste, gratulált, de voltak negatív tapasztalatai is. De úgy vélekedik, hogy „azért
van köztünk a korkülönbség, hogy meghallgassam az idősebbek tapasztalatait, s dinamikusan
cselekedjek, nem félve az új kihívásoktól. Bár teljesen nem értek egyet az új oktatási törvénnyel,

viszont felkészülhetünk az oktatási programra,
amellyel az elkövetkező öt év után kialakíthatjuk az iskola új arculatát.” – véli Orosz. Egy-egy
funkcióbeli változásnál talán sokan az érdembeli
változást is elvárják, de az új igazgató erre rögtön

Ünnepség Dúsán

Kép és szöveg: Homoly E.

A toleranciáért

November utolsó hétvégéjén nagyon kellemes
légkörben gyűltek össze a dúsai kultúrházban a
helyi polgárok. A rimaszombati Polgári Ügyek
Testülete a Dúsai Városrészi Bizottsággal karöltve az ünnepségen az évfordulójukat ünneplőket köszöntötték. Az alkalmon megjelent
Cifruš István, Rimaszombat polgármestere is,
s köszöntötte a jelenlévőket pár kedves szóval.
A találkozó érdekessége volt, hogy süteményversenyt is rendeztek. A legízletesebb édességre pedig mindenki leadhatta szavazatát. Az emberek
elégedetten tértek meg otthonaikba hála azoknak, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

November második hetében a Tompa
Mihály Református Gimnáziumban
az emberi jogok szlovákiai nemzeti
központja antidiszkriminációs
klubot szervezett négy középiskola
számára.

Dúsai Városrészi Bizottság/he

rült, amelyet városi pénzekből finanszíroztak.
Marián Lacko igazgató vezet végig bennünket
a felújított épületen, amely új tetőt is kapott,
s alatta három ateliert, egy tantestületi helyiséget s egy WC-t is kiépítettek. A második fázisban
következett a földszint és az első emelet rekonstrukciója, a bejárati ajtó és a fűtés megoldása. Kialakítottak egy multifunkciós termet is, amely
100 ember befogadására alkalmas, s alkalmas
koncertek és színházi előadások lebonyolítására is. De raktárhelyiséget is kialakítottak. Az
iskolát 550 diák látogatja, s 21 pedagógus oktat
zenei, képzőművészeti, irodalmi és táncszakon.
De vannak külsős óráik is az alapiskolákon és az
óvodákban. Az épület új arculatát Erik Klaubert
alakította ki, aki annak idején szintén ezt az iskolát látogatta.

A diákok a rimaszombati Református
Gimnáziumon kívül a tiszolci Evangélikus Gimnáziumból, a nyustyai Egyesített
Középiskolából és a rimaszombati Szakközépiskolából érkeztek, s nyílt vitaindítóként alkalmuk volt megtekinteni Juraj
Lehotský Vak szerelmek című filmjét, mely
érzékeny vizuális reflexiója a világtalan
emberek hétköznapjainak és legbensőbb
érzelmeiknek. Az összejövetellel szerettek volna rávilágítani a társadalomban
marginalizálódott csoportokra, s a vitában
az emberi jogok, a másság, a diszkrimináció, a tolerancia, a rasszizmus vagy a
xenofóbia témái is előjöttek. A gyerekek
a rendező szervezet munkájával és az
antidiszkrimációs törvénnyel is ismerkedtek, úgy a pozsonyi szakemberek, mint az
emberi jogok szlovákiai nemzeti központjának rimaszombati regionális képviselőjének, Andrea Koskovának a segítségével
annak érdekében, hogy növeljék az ifjúság
toleranciaszintjét.

kan/ ford. jdj, fotó: moly

moly

Új ruhába öltözött a Művészeti Alapiskola

A Művészeti Alapiskola Svätopluk utcai épületének a felújítása még 2006 októberében kezdődött, s lassan befejeződik. Szlovákia negyedik
legöregebb művészeti alapiskolája egyik épületének (1931-ben alapította a Živena) a felújítása
több mint 11 millió koronába (365 133 euró) ke-

megjegyzi, hogy csodákat így tanév közben nem
lehet várni, mert nem is szeretné, ha a tanév meg
lenne bolygatva. De a változást mindenképpen
szükségesnek tartja. Szeretne javítani a munkavédelmi biztonság betartásán, hogy úgy a szülők, mint a diákok minél jobban megismerjék a
jogaikat és a kötelességeiket. Az elkövetkezendő
időszakot nagymértékben befolyásolja majd az
iskola Šrobár utcai épületének a teljes rekonstrukciója, melyre európai uniós projektből remélnek anyagi támogatást. Az igazgató érthető
módon a felújítást összefüggésbe hozza a diákok
sikereivel és érvényesülésével, hiszen egyrészt
az iskola vonzóbbá válik a szülők számára, de az
ápolt, rendezett környezetben kellemesebben
és hatékonyabban folyik a munka is. A másik,
Novomeský utcai épület szerencsére nem szorul
komolyabb felújításra, sőt nagyon szép tornaterme van, aminek jobb és gazdságosabb kihasználását is célul tűzték ki.
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A lehetőségek
kapui nyitva

Titokzatos kopogás a Tompa
Alapiskolában

A Gömörország folyóirat és a Gömör-Kishonti
Múzeumegyesület egyéb könyvei mellett a
tárlaton megtekinthető volt a Bástya Egyesület és a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi
Szervezetének a kiadványai, köztük a legújabb,
a Pósa Lajos emlékezetei – emléktár is.

A Nógrád Megyei Civil Szolgáltató
Központ, a József Attila Művelődési és Konferencia-központ idén
nyolcadik alkalommal rendezte meg
Salgótarjánban a civil kavalkádot
november 27-28-án, melyen gömöri
és nógrádi résztvevők is voltak.
Az idei alkalom érdekessége volt, hogy az
idén februárban Dr. Diósiné Taracsák Judit vezetésével megalakult Salgótarjáni
Civil Kerekasztal is csatlakozott a kezdeményezéshez. S ezáltal a program is bővült,
s kétnapossá vált. November 28-án a József
Attila Művelődési és Konferencia-központ
termeiben több mint 20 civil szervezet és a
kavalkád megrendezését támogató vállalkozók is bemutatkoztak. Délelőtt pedig a
szakmai programok zajlottak. Ezt megelőző
délután, november 27-én viszont a Balassi
Bálint Megyei Könyvtárban egy hétig tartó
kiállítást nyitottak a civil szervezetekkel
kapcsolatban állók kiadványaiból. A tárlatra meghívást kapott a helybéli nógrádi civil
szervezeteken kívül a losonci Csemadok
Nógrádi Területi Választmánya (Galcsík
Károly), a füleki Csemadok és a Magyar
Ház (Szvorák Zsuzsa), a Gömöroszág (B.
Kovács István) és a Bástya Egyesület (Vörös Attila) is. A megjelent civil szervezetek vezetői pódiumbeszélgetést folytattak,
hogy mit tehetnek a civilek a civilekért, mit
tehetnek a városért. Fontos kérdéskör volt
a programok összeegyeztethetősége, a nyilvánosság biztosítása, hogy minél jobban be
tudják kapcsolni a lakosságot az akciókba.
Kulcskérdés volt a nélkülözhetetlen együttműködés és az önzetlenül végzett civil tevékenység határon innen és túl. A salgótarjániak egyébként kifejtették, hogy szerintük
nincsenek határok, s bíznak abban, hogy
egyre több gyümölcsöző kapcsolatot sikerül kiépíteniük tájainkon, ha a lehetőségeik
kapui továbbra is nyitva maradnak.
Kép és szöveg: moly

Vaskői Károly dedikál

„Titokzatos kopogás” zavarta meg a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola tanulóit dolgozatírás közben 2008. november 28-án. Három író

settenkedett be a kapun: Haraszti Mária, aki eddig 4 mesekönyvet írt, és most került nyomdába
az ötödik gyerekeknek szóló kötete, a Csupa főszerep. Pálszegi Tibor rimaszombati születésű,
Pozsonyban él, irodalmi alkotásait Tyborg álnév
alatt publikálja. Gyerekeknek készülő, Nyusz
című könyve egy rimaszombati nyúlról szól, ehhez kapcsolódott a nyuszifüles játék, amelyben
nyerni is lehetett. Vaskői Károly Rimaszombatban él és dolgozik, Szappanbuborék címmel jelentek meg gyermekversei nagyon szép illusztrációkkal. Aki megfejtette verses találóskérdéseit,
könyvet kapott ajándékba. A gyerekek a tehetséges hazai rajzfilmes, Matrka Simon Egy kismalac
sorsa c. rajzfilmjét nagy empátiával fogadták. A
gyerekek sem maradtak adósak ajándékkal, hisz
mindkét iskolában készültek: csodálatos előadásban hangzottak el a versek és a mesék, sőt
az értő pedagógusi vezetéssel gyönyörűen megrajzolt mese- és versillusztrációik egy-egy színes
faliújságon fogadták a meghatott szerzőket.
Kép és szöveg: hm

Median-est a Három Rózsában
November 28-án szerzői estre került
sor a Három Rózsa kávéházban. A vendégekkel Juhász Dósa János beszélgetett.
A szerzők Haraszti Mária, Vaskői Károly
és Pálszegi Tibor – Tyborg bemutatták a
műveiket.
Vaskői Károly gyerekvers-kötete a Szappanbuborék. Veres János biztatására kezdett foglalkozni gyerekversírással, főleg azért is, mert úgy
érezte, hogy ez áll hozzá közel. Sokat köszönhet
Szászi Zoltánnak, aki fantáziát látott benne.
Jelenleg következő könyvén dolgozik, s amint
talál kiadót, szeretné megjelentetni, mivel gyerekversekre igény van.
Haraszti Mária, a Medián kiadó vezetője bemutatta a kiadó munkáit, ahol a számos könyv
mellett hanglemezek kiadásával és dokumentumfilmek készítésével is foglalkoznak. Az írók
és költők mellett teret kapnak a képzőművészek
is, mint illusztrátorok. Az egyik könyvet egy 14
éves kislány illusztrálta. Készülő könyvében
a Szovjetunióban, a nyolcvanas évek elején
átélt élményeit örökíti meg. „Remélem, hogy a
karácsonyi ünnepek alatt befejezem” – árulta el
Haraszti Mária.
Pálszegi Tibor vagyis Tyborg Halálkomolytalan
történetek című könyve a Medián Kiadó gondozásában jelent meg. „2004-ig Pálszegi Tibor
voltam, majd lettem Tyborg.” – mondja az író. A
könyv, mely különböző témájú elbeszélésekből
álló érdekes paródia, amit mind a fiataloknak,
mint az idősebb korosztálynak, főleg az 50 éves

Vörös Ilona tanárnő is belépett a RISZO Fun Klubba.

férfiaknak ajánl. A témája legyen az olvasónak
meglepetés. Az est végén a szerzők kölcsönösen
olvastak fel egymás műveiből.
Kép és szöveg: Csölle Edit
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150 pedagógus vett részt a Nógrádi Pedagógustalálkozón

Reform vagy álreform a közoktatásban?
Ezzel a címmel tartott konferenciát
a Pro scholis Gömör és Nógrád
Kistérségi Közoktatás-fejlesztésért
polgári társulás  a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége Rimaszombati
Regionális Pedagógiai Központja közös
szervezésében (társzervezők: az SZMPSZ
Losonci Területi Választmány, a füleki
Gimnázium, és a füleki Ifjúság Utcai
MTNY Alapiskola) Füleken, a Gimnázium
aulájában november 28-án Nógrád
és Gömör mintegy 150 pedagógusa
részvételével.
A konferencia címét indokolja a kétely, aminek
alapja a május 22-én, a parlament által elfogadott közoktatási törvényből eredő tartalmi reform. A 245/2008-as közoktatási törvény értelmében törvényerőre emelkedett a közoktatási
intézményekben a pedagógiai program és a helyi tanterv készítése, aminek eredménye a kétpólusú tartalmi szabályozás megvalósulása az

iskola pedagógiai programjában, mint az iskola
alkotmányában. A törvényi elvárás óriási kihívás
az iskolák életében, hiszen nem rendelkeznek
olyan szakmai tudással, amely lehetővé tenné a
pedagógiai program, helyi tanterv elkészítését. A
konferencia célja volt a pedagógusokkal meg kellett értetni a pedagógiai program készítésének
fontosságát, a demokratikus társadalom működéséből eredő kétpólusú szabályozás lényegét,
a társadalmi, politikai, helyi és szakmai jellegű
célokat. A helyi tantervkészítés megköveteli az
EU által megfogalmazott nyolc kulcskompeten-

cia beépítését a helyi tantervekbe, ami újra egy
olyan szakmai problémát vet fel, aminek értelmében: tisztázni kell a kompetencia fogalmát;
hogyan lehet tantervbe illeszteni a kompetencia kimeneti oldalát; megvalósítani a tantárgyi
integrációt és a tantárgyak közötti kapcsolatot,
hogy a formalizmus elkerülhető legyen; illetve
a közös követelmények hogyan formálhatók célokká, hogyan lehet ezeket mérni.
Az előadók neves magyarországi szakemberek
(Mihály Ottó, Bárdossy Ildikó, Knausz Imre, Arató László, Somogyiné Quallich Lenke) voltak. A
nap délutáni részében Tomolya Róbert és György
Péter, a füleki Gimnázium tanárai bemutatták az
SZMPSZ digitális tananyagok projektjét, illetve
a Műszaki Kiadó az interaktív táblához készült
tananyagok gazdag kínálatát vonultatta fel. A
konferencia teret biztosított a találkozásokra,
megbeszélésekre, kapcsolatok alakulására, tapasztalatok kicserélésére. S mint ilyen színtér, a
füleki gimnázium kiválóan alkalmas volt erre.
Kép és szöveg: Ádám Zita

Vár-lak Hírek

Rimaszécsen
a helyzet
változatlan
Bár úgy tűnt, hogy ezúttal minden simán
zajlott, mégis lesz utójátéka a november
22-én megtartott rimaszécsi időközi helyhatósági választásoknak. Amíg két évvel
ezelőtt mind a polgármesteri, mind a képviselő-testületi választások eredményét megkérdőjelezték, a mostani alkotmánybírósági beadvány szerzői a képviselőkre leadott
voksok számlálását tartják törvényellenesnek. A beadvány szerzői szerint a választási
bizottság nem megfelelően végezte a szavazatszámlálást, s emiatt igen hosszú ideig
tartott a szavazatok összesítése. Furcsának
tartják azt is, hogy a póthelyeken végzettek
alig két-három szavazattal maradtak le a
befutó helyekről. A szavazatszámláláskor
nem volt lehetősége az összes bizottsági
tagnak áttekinteni és megszámolni a voksokat, a bizottság a szavazólapokat nem pecsételte le azonnal az eredmény kihirdetése után, s nem adták le a községi levéltárba.
Ráadásul a választási bizottság egyik tagja
a választás napjának délutánján a hangosbemondón keresztül biztatta a lakosokat,
hogy éljenek jogaikkal, s menjenek el szavazni. A panaszosok a választások eredményének törlését követelik az Alkotmánybíróságtól.
jdj

Ezen a címen jelent meg a Csemadok Füleki
Alapszervezetének lapja. Szvorák Zsuzsanna,
az alapszervezet elnöke az első szám beköszöntőjében elmondja, hogy hiánypótlónak szánják
az írásokat, hiszen jó visszaemlékezni az eltelt
félév eseményeire, főképpen azokra, amelyeket
a tizenhét tagú vezetőség barátaival, pártolóival egyetemben időt, energiát, áldozatot nem
sajnálva szervezett meg. A számtalan példásan sikerült rendezvéna 2008-as időszak első
félévét tárja képben és szövegben az olvasók elé,
de a 16 oldalba korántsem fért annyi, amennyit
a felelős szerkesztő, Illés Kósik Andrea szeretett

volna. A csemadokosok most is szervezkednek, s Örvendezzünk! címmel a füleki Városi
Művelődési Központban rendezik karácsonyi
ünnepváró programjukat december 13-án.
he

Jótékonysági koncertet tartott
a Vöröskereszt területi szervezete
November 29-én története során először ülésezett Rimaszombatban a Szlovák Vöröskereszt
Legfelsőbb Tanácsa, amely komoly elismerést
jelent a szervezet területi szervezete számára.
Az ülésen megjelent Cifruš Ištván polgármester
is, aki üdvözölte a küldötteket, s elismerően
szólt a helyi Vöröskereszt munkájáról. Az ülésen
szó esett szervezet idei gazdálkodásáról, s előkészítették a jövő évi kongresszust is, amelyre
a tervek szerint 2009 októberében kerül sor
Alsókubinban. December elsején a rimaszombati VMK-ban rendezte meg a területi szervezet
szokásos jótékonysági koncertjét Emberek az

emberekért címmel, amelyen többek között
fellépett a Blaha Lujza Vegyeskar, az evangélikus gimnázium mellett működő gyerekkórus, a
rimaszombati és tiszolci művészeti alapiskola
tanárai és diákjai, Botos Béla, Oxana Sčúrová
operaénekes, Ružena Šípošová, a rimaszombati
VMK mellett működő Impulz Táncklub tagjai, a
Podkovička folklórcsoport és a Rimavan. A koncert végén Cifruš Ištván mondott köszönetet a
szervezet munkájáért, s jelképes virágcsokrot
nyújtott át Mária Majerčíkovának, a területi
szervezet igazgatónőjének.
jdj
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Advent
Advent harmadik vasárnapja
2008 december 14.
Ezeket a várakozással
teli heteket régen szigorú böjttel töltötték
az emberek, eljártak a
hajnali misére.

A harmadik vasárnap angyala

Advent harmadik vasárnapján egy fehér, ragyogó angyal jön le a földre. Jobb kezében egy
fénysugarat tart, amelynek csodálatos ereje van.
Odamegy mindenkihez, akinek tiszta szeretet
lakik a szívében, s megérinti fénysugarával. Azután a fény ragyogni kezd az emberek szemében,

s elér a kezükhöz, lábukhoz és egész testükhöz.
Így még az, aki a legszegényebb, legszerencsétlenebb az emberek között, az is átalakul, s
megszállja a béke, a tiszta szeretet és a boldogság érzése.

A karácsonyi szokások
Palócföldön

Palócföldön a Luca napi népszokások egykoron
nagy divatja volt. Általában gyerekek jártak
párban házról-házra, úgy mondják Lucázni. A
háziaknak jó kívánságokat mondanak, melyek
általában a ház körül tartott állatok termékenységével vannak kapcsolatban. „Csikós legyen a
lovuk, malacos a disznajuk!” De gyakori, hogy
az eladó lányoknak vőlegényt, a ház népének
pedig egészséget kívánnak. A házigazda almával,
körtével, dióval viszonozza a jókívánságokat.

Toplista játék
A rimaszombati Tompa Mihály Könyvesbolt
novemberi toplistája a következő:
1. Madách kalendárium
2. Leslie L. Lawrence: A lófejű démon 1-2.
3. Vujity Tvrtko: Angyali története
4. Ernyey Béla: A pasi…
5. Stahl Judit: Gyors házias ételek
6. Norbi: Az utolsó titok
7. Stahl Judit: Gyors húsos ételek
8. Dr. Csernus Imre: Ki nevel a végén?
9. Nógrádi Gergely: Györgyi, miért pont ő?
10. Stahl Judit: Gyors muffinok
Novemberi játékunkban azt kérdeztük, hogy
a Reneszánsz Éve kapcsán és a Duna jegén

való megkoronázásának 550. évfordulója
alkalmából melyik magyar királyunkat
ünnepeltük 2008-ban? A megfejtést, hogy
Mátyás király, Csíkfejes Erzsébet e-mailen
juttatta el szerkesztőségünkbe. Nyereményét,
az 500 koronás könyvutalványt a Tompa Mihály
Könyvesboltban személyesen vásárolhatja le.
Decemberi toplista játékunkon is nyerhetnek
500 koronás könyvutalványt, ha eljuttatják
szerkesztőségünkbe (979 01 Rimaszombat,
Svätopluk u. 5., gomorihirlap@rimavskasobota.
sk) december 29-ig a választ arra a kérdésre,
hogy: a Madách kalendárium előrejegyzései szerint 2009-ben milyen emlékéveket ünneplünk?

Könyvajánló
Karácsonyi ételek

Az esztendő legfontosabb ünnepén különös
figyelmet szentelünk annak, hogy a szépen
terített asztalunkra a legfinomabb ételsor kerüljön. Szokásos ilyenkor a többfogásos lakoma, a
kiadós ételek és az illatos, finom sütemények. E
könyv segítségével remek ízeket varázsolhatunk
az ünnepi asztalra, kezdve az előételektől a leveseken és főfogásokon át egészen a desszertekig,
süteményekig. Érdemes eddig még nem készített ételekkel kísérletezni, ahogy a könyvben
a gyönyörű ételfotók is mutatják, fantasztikus
küllemű, fenséges ízű fogásokat alkothatunk!

Andersen meséi

Ki ne ismerné a rút kiskacsa történetét, vagy
a rendíthetetlen ólomkatona kalandos útját?
Hans Christian Andersent olyan meseírói képzelettel áldotta meg a sors, hogy történeteiben
nemcsak a hús-vér emberek kapnak főszerepet,
hanem a tárgyak is megelevenednek és hősökké
válnak, különleges lelket lehelve beléjük. Hol el-

szomorítóak, hol kedvesek és elgondolkodtatóak a meséi, de annyi bizonyos, hogy a gyermekek
mesetárából nem hiányozhatnak. A csodaszép
rajzok még hangulatosabbá teszik a történeteket, ezzel is segítve a kicsik fantáziáját.

Kerti munkák
a 50. hétre
Gyümölcsöskert

Ismételten vizsgáljuk át a tárolt almát
és körtét, valamint a kiteregetett diót,
mandulát és mogyorót. A romlott és
penészes gyümölcsöket azonnal távolítsuk
el. Kezdjük meg a madarak etetését. Az etetőket márciusig lássuk el madáreleséggel.
Gondoskodásunkat a kártevők pusztításával hálálják meg. Folytassuk a tavaszi
telepítéshez a talajforgatást, trágyázást.
A permetezőt fagymentes helyen tároljuk.
Szerszámainkat továbbra is tisztogassuk,
szükség esetén javítsuk. Az el nem ültetett
oltványokat, szaporítóanyagot vermeljük
el, illetve vizsgáljuk meg, s ha szükséges,
vastagítsuk felettük a fagy ellen védő
földréteget.

Szőlő

Fagymentes napokon folytassuk a szerves
trágya elterítését és talajba forgatását.
A pincében tartsunk rendet, ügyeljünk
a tisztaságra.

Zöldségeskert

A fűtött fóliasátorba szánt fejessalátapalánták áttűzdelését ne halogassuk.
Az állomány öntözése különös gondot
kíván. Ritkán, de akkor nagyobb vízadagot
adjunk. A palántákat minél hamarabb szárítsuk fel. A fóliával takart spenótot napos
időben szedhetjük, szellőztessük, ha talaja
fagyott, napos időben árnyékoljuk. Az augusztus végi, szeptember eleji vetésű sárgarépa fagyvédelmét erősítsük, a melegágyi
ablakokat többszörös nádtakaróval fedjük.
A fólia alatti növényekre belülről tegyünk
szalmatakarást.

Virágoskert

Ezernyi baj köszönt Rangdum kolostorára. Nem
találják a főlámát; beköltözik a kolostorba a
lófejű démon; éjszakánként az egylábú szörny, a
tejireng riogatja a szerzeteseket; felbukkannak a
véres emberek, a közeli kutatóintézet meggyilkolt munkatársai – főhet a feje a kancellárnak,
szegény Tilo rinpócsénak. S mindennek a
tetejébe még megérkezik Leslie L. Lawrence
is, hogy a tibeti királykrónikák kommentárjait
tanulmányozza. A nagy imahengerek nyikorogni kezdenek, s a végzet már ott csattogtatja a
szárnyait (ha van neki) Rangdum felett.
A könyvek megvásárolhatóak a Tompa Mihály
Könyvesboltban.

A rózsát, pünkösdi rózsát, kiültetett
kétnyáriakat, s a fiatal évelőket is takarjuk
télire. A rózsáknak készíthetünk bakhátat, vagy a gyökér felett a talajt falevéllel
takarjuk. A többi növényhez is megfelel az
egészséges falevél mint takaróanyag, erre
azonban mindig kevés komposztföldet
is szórjunk, mert a szél könnyen elfújja
a növények tövéről. A hobbiházban maradó
örökzöld- és egyéb dugványok gondozása
egész télen feladat. Ugyanúgy a télire berakott növények időnkénti ellenőrzése, az
esetleges beteg, rothadt gumók, hagymák
vagy tövek eltávolítása is fontos. Szobanövényeinket ismételten gondosan nézzük át.
Fontos, hogy a növények levelein, hajtásain
élő és szívogató pajzstetveket és atkákat
még a tél elején addig pusztítsuk el, amíg el
nem szaporodnak.

Az oldalt összeállította: he

Farsang István

Leslie L. Lawrence: A lófejű démon 1-2.
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 50. hétre
December 13-án, szombaton
Gyógyszertár a Kauflandban
December 14-én, vasárnap
Rimava gyógyszertár

Fogorvos
December 20-21-én, szombatvasárnap
MUDr. Tyborová Andrea, Cukorgyári u. 23. 56 27 188

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
december 2-án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Chovan István, Štec Tibor, Topor
László, Jaroslav Baláž, Zdena
Šmidtová, Patrik Hazucha, Michal
Maňúr, Božena Brezovická,
Božena Kapcová Rimaszombatból, Ján Roštár Gesztesből, Bán István Tornaljáról,
Zuzana Domaová Felsőrásról,
Anton Gecse, Ondrej Bolacsek
Sajószentkirályról, Jozef Uhrin
Szútorból, Peter Smutniak,
Jozef Vozár Rimaráhóról, Ján
Beracko Fazekaszaluzsányból,
Martin Antal Rimaszabadiból,
Kamil Hýbela Nyustyáról, Zoltán
Váradi Csízből, Bak Róbert
Bátkából, Elek Béla Nagybalogról, Zuzana Hiblerová Runyáról,
Ladislav Csépe Várgedéről, Eva
Bystrianska Feketerétről.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
December 12-13-14-én

17.45 órától

Mamma Mia!

angol-amerikai zenés vígjáték
Aki elmulasztotta volna, az
most megnézheti a legendás
ABBA együttes slágerei alapján
készült filmet, amelyben olyan
színészek kaptak lehetőséget,
mint Meryl Streep, Pierce
Brosnan, Colin Firth, Stellan
Skarsgärd, Amanda Seyfried,
Julie Walters és Christine
Baranski.
Rendezte: Phyllida Lloyd
December 12-13-14-én

20.00 órától

Trópusi vihar

amerikai komédia
Ben Stiller, Jack Black és
Robert Downey Jr. olyan
filmsztárokat alakítanak ebben
az akcióvígjátékban, akik egy
szuperdrága háborús filmet
forgatnak eredeti helyszíneken.

XIII. Cered – Salgótarján Nemzetközi
Művésztelep

A Nógrádi Történeti Múzeum és az Ars Longa
Művészeti Egyesület tisztelettel meghívja Önt és
kedves családját, hogy vegyen részt az Open Art
2008 nyilvános nemzetközi szimpóziumon, és
a XIII. Cered – Salgótarján Nemzetközi Művésztelep kiállításainak megnyitóján, 2008. december 12-án (pénteken) 16 órakor a salgótarjáni
Történeti Múzeumban. A megjelent alkotókat és
az érdeklődőket közönséget köszönti: Székyné dr.
Sztrémi Melinda, Salgótarján Megyei Jogú Város
polgármestere. A kiállítást megnyitja: Zalán Tibor író. A kiállítás megtekinthető 2009. január
31-ig.

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. A darab szereplői: Kiss Szilvia, Gál
Tamás és Bodonyi András. Zenéjét Gál Tamás
szerezte, Bodonyi András pedig hangszerelte.

Non-stop Luca-napi filmvetítés

A Három Rózsa kávéházban civil kezdeményezésre egész napos meglepetéssel készülnek a vendégeknek 2008. december 13-án, szombaton. A
vásárral egybekötött vetítésén érdekesebbnél-érdekesebb filmek kockái jelennek meg a kivetítőn,
olyan alkotóktól idei munkáiból kaphatnak ízelítőt, akiknek a fő vonal az értékek, a természeti
kincsek, a hagyományőrzés mentén húzódik meg.
S mivel a meglepetésben titok rejtekezik, ezért
látogasson el egy kellemes hangulatban eltöltött
italra a Fő téri kávézóba…

Meghívó a „regionális olvasókönyv“
műhelymegbeszélésre

A SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai
Központja tisztelettel meghívja mindazokat, akik
elszegődtek a „regionális olvasókönyv” készítése
mellett a soron következő műhelyfoglalkozásra,
mely 2008. december 15-én 13.00 órakor lesz Rimaszombatban a közösségi ház tanácstermében.
A műhelyfoglalkozás programja: A koncepció
alapos megbeszélése, egységesítése — Puntigán
Tünde által vázolt fejezetmegoldása. A problémák felvázolása: anyaggyűjtés, kutatás, vázlatok;
nem kellene-e 9-13 éves tanulók részére íródó
olvasókönyvben gondolkodni (1. rész), illetve a
következő években a 14 - 18 éves korosztály számára elkészíteni egy hasonló kiadványt; az olvasókönyv fejezeteinek bemutatása — hozott anyag
alapján. Tisztelettel és szeretettel várják a pedagógusokat.

XVIII. Tompa Mihály Országos Vers- és
Prózamondó Verseny

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya meghirdette a XVIII. Tompa Mihály Országos
Vers- és Prózamondó Versenyt főszervezőjeként
az alábbi kategóriákban: I. kategória: az alapiskolák 1-3.évfolyamai, II. kategória: az alapisko-
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lák 4-6. évfolyamai, III. kategória: az alapiskolák
7-9. évfolyamai / a 8-éves gimnáziumok 3-4-5.
évfolyamai, IV. kategória: középiskolások / a 4
éves gimnáziumok, szakközépiskolák, a 8-éves
gimnáziumok 6-7-8. évf., V. kategória: egyetemisták, felnőttek (korhatár nélkül), VI. kategória: énekelt versek, 12 éves kortól egyénileg vagy
csoportokban, VII. kategória: lírai színpad, versszínház (korhatár nélkül). A benevezési határidő:
a I., II., III., IV. kategória: 2009. január 25. , az
illetékes Csemadok Területi választmányainak
titkárságain, V., VI., VII. kategória: 2009. február
15., a Csemadok Művelődési Intézeténél – szakmai tanácsadás PhDr. Kamenár Horváth Éva,
ekamenarova@chello.sk, mobil: 0908 788 855 elérhetőségeken. Egyéb információ: Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya, Jesenského
5., 979 01 Rimavská Sobota, tel.: 047/5623 112,
mobil: 0907/87 14 51, csemadokrsz@stonline.sk.
A versenyszabályzat és bővebb információ letölthető a www.csemadok.sk honlapról.

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!) Beküldési határidő: 2009. február 12.
Bővebb információ: a 0907 871451 (Csemadok
TV) – telefonszámon.

XXXIV. Duna Menti Tavasz Fesztivál

A Csemadok Művelődési Intézete meghirdette
a Duna Menti Tavasz országos gyermek báb- és
színjátszófesztivált, az amatőr gyermek bábozás és színjátszás évi szezonális kicsúcsosodásaként, mely jó alkalom a csoportok és egyének
(bábszólisták) egész évi alkotó tevékenységének
bemutatkozására a bábjátékos, színjátszó és
szerkesztett játékok kategóriában (a szerkesztett
játék minden olyan előadás, amely különböző
műfajú művek önálló egységgé szerkesztésével
készül és valósul meg, pl.: mozgásszínház, irodalmi színpad, pódiumjáték, dramatikus népi
játék, illetve ezek ötvözete). Benevezési határidő:
2009. február 25. Szakmai tanácsadás PhDr.
Kamenár Horváth Éva, ekamenarova@chello.sk,
mobil: 0908 788 855 vagy Mgr.art Kecskés Marika, anderlova@centrum.sk. Bővebb információ: a
Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely
- P.O.BOX 16., Bacsákova 240/13., 929 01 Dunajská
Streda, tel.: 031/552 24 78, fax: 031/550 98 30,
mobil: 0905/358 529, e-mail: intezet@csemadok.
sk, vagy huszar@csemadds.sk. A versenyszabályzat és bővebb információ letölthető a www.
csemadok.sk honlapról.
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Csordás János

Levél Marseille-ből – 2.
Folytatás az előző számból
Számomra 1989 nem a szabadságot hozta el, azelőtt is szabadnak éreztem magamat, hanem a
várva várt ésszerű hétköznapi lehetőségek hiányát. Rimaszombat kisváros, a rendszerváltás az
ott élők közül keveseknek kedvezett, aki tehette,
elment egy nagyobb városba vagy külföldre. Helyettük jöttek mások, akiknek Rimaszombat azt
nyújtotta, amit a rimaszombatiaknak mondjuk
Kassa, Nyitra vagy Pozsony.
Megelégeltem a nélkülözést, nem hittem el,
hogy napjainkban otthon becsületesen nem
lehet megélni. Próbáltam, nem ment. Hiába
folyósította a munkahelyem a havi fizetést, a
fele elúszott különféle számlák kifizetésére. A
hivatalban nem voltam olyan pozícióban, hogy
csúszópénzt adjanak. A csúszópént azok kapták,
akik vezető állást töltöttek be, akiknek a neve
előtt ott díszeleg a titulus, akiknek a háta mögött
az éppen hatalmon levő párt emberei serénykedtek.
Na igen, a hivatal! Minekutána számomra történelemmé vált az előző munkahelyem, a Járási
Építővállalat, ahonnan 1991 januárjának végén
jöttem el, munkahelyet és foglalkozást változtattam. Hivatalnok lett belőlem. Ráadásul abban az
épületben, amelynek belső légkörétől tulajdonképpen – tudatosan avagy ösztönösen – távol
tartottam magamat. Akadt a dolognak pozitívuma: megszűntek a járási nemzeti bizottságok,
helyükbe létrehozták a járási és körzeti hivatalokat, a pluralista rendszer régi-új államigazgatási
egységeit. A járási hivatal a járási nemzeti bizottságból alakult át névlegesen, míg a körzeti hivatalt félig-meddig ki kellett építeni emberekkel
és felszereléssel. Ennek a szervnek nem volt se
elődje, se múltja. Hogy jövője sem lesz, arra nem
gondoltam volna. Ide kerültem én, ebbe az alakulófélben levő, teljesen új hivatalba 1991 februárjában, e hivatal működésének első napjaiban.
Egyébiránt mindig ódzkodtam az államigazgatás hatalmas épületétől, amely Rimaszombat
egyik legszebb és legnagyobb régi stílusú épülete. A tudat, hogy évtizedek óta benne székel a
járási nemzeti bizottság apparátusa, számomra
teljesen érdektelenné tette magát az épületet.
Az tűnt fel, hogy a mellékbejáratokat sohasem
használják, állandóan zárva tartják. Tipikusan
rimaszombati szokás; nevezhető a lehetőségek
korlátozásának.
Két alkalommal – két haláleset okán – jártam
eme háromszintes épület belsejében. Először középiskolás koromban, 1975 áprilisában, önakaratomon kívül, kényszerből, Ondrej Klokočnak,
a Rimaszombati járásban született kommunista
funkcionáriusnak, a Szlovák Nemzeti Tanács
elnökének halálakor. Iskolásként meg kellett tekinteni az ideiglenesen berendezett emlékszobáját. A földszinti rész egyik szakaszát láthattam,
felettébb sötétnek és ridegnek találtam, teljesen

idegen érzéseket váltott ki belőlem. Másodszor
1982-ben jártam ott, intéztük apám elhunyta
után anyámmal a hagyatékot. Egyik irodából a
másikba küldözgettek bennünket, miáltal megutáltam a hivatalokat és a fojtó légkörüket a
bennük tespedő mosolytalan hivatalnokokkal
együtt.
Új munkahelyemen a személyzeti kérdésekkel
foglalkozó hivatalvezető-helyettes azt javasolta,
dolgozzam a közlekedési ügyosztályon, az nincs
betöltve. Rögvest igent mondtam, noha halvány
fogalmam sem volt afelől, mi lesz a tevékenységi
köröm, miből áll ez a munka; a közlekedésről az
utazgatás jutott az eszembe. Valami újat akartam, s ezt előzmények nélkül megkaptam – képletesen szólva: a mélyvízbe ugrottam.
Kevésbé érdekelt, mi lesz a jövőm, önmagamat
óhajtottam próbára tenni. Napról-napra éltem,
semminemű változatosság nem köszöntött rám.
Az 1980-as évek második felében nem fértem
a bőrömben, a kibontakozás lehetőségének a
hiánya és a hosszadalmas helyben topogás egyfajta fásultságot okozott. Rengeteget olvastam,
vágyódtam számtalan, elérhetetlennek látszó
dolog után, megteremtettem saját világomat.
Ezzel azt értem el, hogy afféle különcnek néztek,
aki másként gondolkodik. Kimondottam a véleményemet akkor is, a mikor nem kellett volna.
Azt akartam elérni, ne olyan legyek, mint a nagy
többség. Nem tudtam, hogy a környezetemben
mindaz a néma szürkeség, amely körülvett, esetenként egyszerűen álcának szolgál, amolyan
vedőpáncélszerűség a beleolvadás látszatába,
ami mögött egyebek – anyagi és más érdekek rejtőznek. Sokan kimondták volna a véleményüket,
de féltenivalóik okán nem merték megtenni.
A világosság derengő fénye a könyvek és az újságok lapjairól jutott el hozzám, ez jelentette a
szellemi felüdülést. Egyetlen dologban voltam
biztos: nem óhajtom folytatni az addigi munkámat. Az ezzel eltöltött, módfelett mozgalmas tíz
év eleget nyújtott ahhoz, hogy rádöbbenjek, az
olyasmi nem nekem való, nyugodtabb és disztingváltabb munkakörülményekre vágyom, ahol
lényegében magam döntöm el a folyamatokat,
ahol a primitivizmus nem erény, ahol békén
hagyják az embert a munkájában. A rendszerváltás előtti időszakban falak álltak az utamban, a
kapuik zárva voltak; vörös könyvecském – amolyan kulcs gyanánt – nem volt, mellyel beengedtek volna bárhová, ahová csupán a kivételezettek
vagy a beajánlottak juthattak be. A kapuk kinyitásához a falakat kellett megbontani vagy ledönteni. Ez a bársonyos forradalom mivoltában
megtörtént, s én azonmód léptem egy hatalmasat a bürokrácia útvesztője felé. Nem vártam az
esetleges visszarendeződésre – mint mások, akik
azt gondolták, egyfajta rendszerficam a gyöngéd
forradalom, a dolgok majd visszarendeződnek –,

éltem saját elképzeléseim szerint, megvalósítottam a magam egyéni rendszerváltását.
Legelőször bejártam az épület folyosóit, lépcsőit,
ismerkedtem a munkahelyemmel. Mellékjáratokat fedeztem fel, betájoltam magamat az ügyosztályok dzsungelében, egynémely nevet a névtáblákról megjegyeztem. Fontosnak tartottam,
hogy tudjam, mi és ki hol található. Furcsának
tűnt, hogy évtizedek elmúltával ismertem meg
eme komor és hatalmas épület belső világának a
felépítését. A régimódi rejtelmes épületeknek a
belső tere mindig vonzott, gyerekként a barátaimmal vagy nélkülük bemerészkedtem néhány
ilyenbe pusztán avégett, hogy megtudjam, mi
rejtőzik belül a vastag falak mögött. A csigalépcsők, a függőfolyosók, a belső udvarok, a pincék
rejtelmes mivolta romantikus érzetet keltett
bennem, pontosabban gazdagították és megbolygatták a fantáziámat. Egy sima és szürke panelépületen nem volt mit nézni, az ilyesmi hidegen hagyott, az úgynevezett „modern” épületek
ötletszegényeknek hatottak a számomra.
Egy hónapig rendezkedtünk – addig se helyem,
se dolgozóasztalom nem volt! –, ki kellett könyörögni a járási hivatal illetékeseitől az új hivatalt megillető berendezést. Régi, megkopott
dolgozóasztalokat, székeket, iratszekrényeket
kaptunk, az újabb berendezést meghagyták saját részükre, azokat sajnálták elosztani, inkább
megszabadultak a legrégebbi daraboktól. Ezt tették az írógépekkel is. Az előző munkahelyemen
se adtak új dolgozóasztalt, az elődömét kaptam,
ki az ő elődjétől vette át. Az újonnan megalakult
hivatal irodáiba új berendezés illett volna, de
megfelelő berendezést később lehetett venni, ha
ezt a költségvetés engedte. Az irodisták többsége egy új társadalmi rendszer új hivatalában régi
bútordarabok árnyékában tette a dolgát. Számítógépekkel a második évben találkoztunk, addig
mechanikus írógépeket használtunk. Nekem
egy modern Consul jutott, többen 1947-es gyártású Zetán írtak. A járási hivatal „régivágású” alkalmazottjai saját pozíciójukat féltvén fékezték
az új hivatal indulását és működését, nem segítettek, visszatartották vagy eltitkolták az új hivatalnak járó juttatásokat, késleltették a minisztériumi körlevelek, tájékoztatók átadását; ezeket
aktualitásukat vesztve irányították át hozzánk.
Nem támogattak, ahol lehetett, keresztbe tettek
a kintről érkezett új alkalmazottaknak, kiknek
a túlnyomó többsége immáron nem vallotta a
vezető szerepétől megfosztott kommunista párt
eszméit. Előfordult, hogy titokban hordtuk le a
földszintre az épület második emeletének egyik
helyiségéből azt az elrejtett berendezést, amelyik az új hivatalt illette meg, mert letagadták a
létezését...
A hivatali bürokrácia számomra idegen jelenségnek hatott, eleddig ilyen közelről nem érintett
meg. Egyszerűségre, ésszerű megoldásokra, a
késedelem elkerülésére törekedtem a rugalmasság és az igazságosság szellemében. Az ilyesmi
azonban itt valahogy nehezen akart működni, a
legelején megfeneklett, valaki vagy valakik hátráltatták vagy fékezték a folyamatot. A fék szerepét a különféle előírások vagy az emberi jellem
különböző fajtái játszották. A későbbiekben
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döbbentem rá: a hivatalnoknak elsődlegesen a
törvényességet és a hivatal érdekeit kell szolgálnia, nem az igazságot. Az igazságosság és a törvényesség két eltérő jelenség. Noha az igazság
igen tág fogalom és a törvény paragrafusa többféleképpen értelmezhető, olykor az igazságosság
és a törvényesség mégis összefonódik. A hivatalnok feladata, hogy egybekovácsolja ezeket. Erre
viszont kevesen képesek. Néha előfordul, hogy
könnyebb fából vaskarikát készíteni.

Igyekeztem egy-két ésszerű változást meghonosítani, eltökéltem, rést vágok a hivatali butaságok és beidegződések megvastagodott kőkemény falán. Nem sejtettem, hogy néhányan ezt
támadásnak vélik – és az a bizonyos fal irdatlanul vastag, ráadásul napról napra, óráról órára
képes vastagodni. Eszembe se jutott, hogy a falakon belül léteznek különféle falak, nem beszélve a láthatatlanokról és a rejtettekről. Kiderült:
ezeknek a lerombolásához egy gyöngéd forrada-
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lom nem elég, sőt vihar, hurrikán vagy földrengés sem képes porig lerombolni egyiküket sem.
Ezek az emberi szellem, butaság és nyegleség
alkotta falak jószerivel ledönthetetlenek, túlélik
az embert, miközben képesek esetenként tönkretenni a megalkotóját, magát az embert. Talán
a bürokraták teljes kihalásával ez megváltozhat,
de ebben nem lehet hinni.
Hadd említsek egy érdekességet! Midőn a rendszerváltás utáni negyedik évben egy ügy lebonyolítása érdekében szolgálati kocsinkon G. község polgármesterének a hivatalába látogattam
egy munkatárs kíséretében, belépvén a tágas
irodába, nem akartam hinni a szememnek: a
bejárati ajtóval szemközt, a falon Lenin fényképe tündökölt, a könyvespolcon Marx, Engels és
Lenin művei sorakoztak, a polgármester dolgozóasztalán pedig Lenin kicsinyített mellszobra
ékeskedett. Elállt a lélegzetem, nem beszélve a
vérnyomásom szintjének emelkedéséről. Olyan
érzésem támadt, mintha visszafelé röpültem
volna az időben, holott Rimaszombattól déli
irányba autókáztam egy majdnem határmenti
nagyközségbe. Hosszadalmas tárgyalás után a
polgármester mindannyiunkat ebédre invitált,
amit készséggel elfogadtunk. Illetlenség lett
volna ezt délidőben visszautasítani. Mivel mindvégig a humoromnál maradtam, megjegyeztem:
„Remek, a scsít szeretem!” A polgármester száraz,
humortalan, alkoholkedvelő ember lévén, nem
értette meg a belőlem kikívánkozó élcet.
Nos, mára ennyit. Az eső elállt, kisütött a nap.
Rövidesen kisétálok a rakpartra levegőzni, magamba szívom a tenger illatát, iszom egy sört,
eszek egy jó erős bouillabaisse-t! Írjál.

Meghívók
December 9. – Művész ifjoncok karácsonyi koncertje

2008. december 9-én az iskoláknak délelőtt, a
nyilvánosságnak délután 17. 00 órakor mutatkoznak be a művészeti alapiskolások karácsonyi
koncertjükkel a VMK színháztermében.

December 9. – Művészet alkímiája

A művészet alkímiája címen nyílik Ján
Pivovarčinak jubileumi kiállítása a Városi
Művelődési Központ Ganevia Galériában. Az
ünnepélyes kiállítás megnyitóra 2008. december 9-én 16 órai kezdettel.

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 oktatónevelő 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 érdek-

lődő szülőt, pedagógust és tanulót szeretettel
várnak.

December 12. – Palócföld bemutató

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

December 12. – A padlás

A Pécsi Sándor Guruló Színház Rimaszombatban is bemutatja Presser-Sztevanovity-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 12-13. – Karácsonyi vásár

A Kishonti utca és a Jánosík utca (a posta
mögött) népesül be remélhetőleg vásárlókkal is
nemcsak árusokkal.

December 13. – Betlehemezés

Az idei betlehemezésre, a népszokás bemutatására a római-katolikus templomban 10 órai
kezdettel kerül sor Luca napján délelőtt.

December 13. – Karácsonyváró

A karácsonyi ünnepváró kézműves foglalkozás a
Városi Galériában és a Városi Művelődési Központban is lesz, melyre 14 és 18 óra között várják
a gyerekeket, szülőket és nagyszülőket.

December 15. – Kirakat című színdarab
bemutatója

Hétfőn este 19.00 órai kezdettel kerül sor
Marta Hlušíková szórakoztató írásai alapján
Ľubomír Šárik rendezésében a DIVOSUD
színjátszócsoport legújabb bemutatójára a Kirakat c. színdarab premierjére a Városi Művelődési Központban.
Összeállította: moly
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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
• Érzékiségfejlesztő élménymasszőr. Tel.: 0903 178 646.
1651-2
• LK-Servis: takarítás, szőnyeg-,
ülőketisztítás. Tel: 0907 566 271.
1653-49
• Egyszerű és kettős könyvelés,
adó bevallások meg mások.
Hívja: 0905 329 178-as telefonszámot.
1694-52

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
• Bérbe adom hosszú távra
akasztóhegyi lakásomat Rimaszombatban. Ár megegyezés
szerint. Kapcsolat: 0904 821 835.
1693-50

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

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

Kapható már
a postákon is!

2008. 12. 8.

Pályázat a rimaszombati
Daxner utcai óvoda
igazgatónői állására

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)

Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

Tel: 0908 948 971
2003

Rimaszombat városa az 596/2003
sz. törvény 4. paragrafus, valamint
az 552/2003 sz. törvény 5. paragrafusával összhangban pályázatot
ír ki a rimaszombati Daxner utcai
Óvoda (Materská škola – Óvoda,
Daxnerova 30/486) igazgatónői
állására 2009 február elsejei belépéssel.
Szakképzettségi előfeltételek:
- szakirányú végzettség az Oktatási
Minisztérium 41/1996 számú törvény rendelete és az érvényes módosítások szerint
Egyéb feltételek:
- minimálisan 5 év pedagógiai
munka körben szerzett szakmai
gyakorlat
- személyi és erkölcsi feddhetetlenség, megfelelő egészségi állapot
- személyi és egészségügyi alkalmasság az állás betöltésére
- az iskolai legiszlatíva ismerete
A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a szakképzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát
- a pedagógiai gyakorlat igazolását
- szakmai önéletrajzot
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt
- részletes írásbeli előterjesztést az
óvoda fejlesztésére, szakmai koncepciót
- írásbeli beleegyezést a személyi
adatok felhasználására a pályázat
elbírálása érdekében
A pályázati anyagot a kért okmányokkal és mellékletekkel együtt
zárt borítékben „VÝBEROVÉ
KONANIE – az óvoda neve és címe
– NEOTVÁRAŤ” megjelöléssel legkésőbb 2009 január 7-ig küldjék
be a Városi Hivatal Oktatási osztályának a címére (Mestský úrad,
oddelenie školstva, Svätoplukova
9, 979 01 Rimavská Sobota)
A meghallgatás időpontjáról és
helyszínéről a kiíró legkevesebb 7
nappal előtte értesíti a jelentkezőt.
Rimaszombatban, 2008 december
elsején
MUDr. Cifruš István, MPH
polgármester

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
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

2016

Hirdessen
magyarul is!
Költöztetés és áruszállítás
Fiat Ducato 2,3 JTD, 2007
– bérbe adom, esetleg a leasing
folytatóját keresem
Tel.: 0908 948 971
2227

Számunkra az Ezüst Vasárnap,
december 12-e mindig a gyász
ünnepe lesz. Ekkor távozott
a szerető férj, édesapa 59-ik
életévében

Batta Gyula
Rimaszombatból
Emlékét szívünkben őrizzük.
Felesége, három gyermeke és
a rokonság.

VH-52

Hirdessen Ön is a Gömöri Hírlapban!
Keresse menedzserünket
(munkaidőn túl is)!
0907 255 600 vagy 0910 913 191
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Két sima győzelem után a harmadik helyen
Senki sem hiányzott a csapatból a csacaiak elleni mérkőzésen, ennek ellenére a Mladosť Relax
Rimaszombat asztalitenisz csapata nem várt,
magabiztos győzelmet aratott, holott a csacaiak
a forduló előtt még megelőzték a hazaiakat
a táblázaton. Már 8:0-ra is vezetett a Mladosť
csapata, a vendégek első pontját Kapusta szerezte Polgári ellenében.

Mladosť Relax Rimaszombat A
- MSK Ceresit Čadca B 11:3

A hazaiak pontjai: Voliar Ľuboš 2,5, Polgári
Gábon 2,5, Huszti Robert 2,5, Horváth Peter
3,5

A második mérkőzésen nem borult a papírforma, a hazaiak magabiztosan győztek a táblázat
alsó felében szerénykedő biccseiak ellen.

Mladosť Relax Rimaszombat A
– TZO Bytča 11:3

Rimaszombati pontszerzők: Voliar 3,5, Polgári
3,5, Huszti Róbert 2,5, Horváth 1,5
A következő kettős fordulóban december 13-án
10.00 órakor a Mladosť Relax játékosai előbb
Kassán lépnek pályára Lokomotíva B csapata
ellen, majd 16.00 órakor Rozsnyón a Geológ
A csapata ellen.

A bajnokság állása az 5. forduló után:
1. Sokol Vojčice A		
2. Geológ Rožňava A
3. Mladosť R.Sobota
4. MSK Ceresit Čadca B
5. SK Tvrdošín-Nižná A
6. VSTK Vranov A		
7. Štart VD Prešov		
8. STK Lokomotíva Košice
9. TJ Bardejov		
10. Doprastav Zvolen
11. TZO Bytča		
12. MSTK VTJ Martin

27 pont
24
23
21
20
19
18
17
13
13
12
9

Zagyi Jenő

Balciarová ezüstérmet
szerzett a KACHI CUP
2008-on
Az URAKEN Rimaszombat versenyzője, Dorota
Balciarová második lett a nyitrai KACHI CUP
2008 nemzetközi ifjúsági karateversenyen.
A döntőben nem bírt fő vetélytársával,
Suchánkovával, aki visszavágott az előbbi hetek
vereségeiért. Mivel Suchánková ezzel beérte
Balciarovát, két hét múlva a szlovák bajnokság
dönt arról, hogy ki indulhat a párizsi Eb-n.

Reisz
András
jelenti

A hét folyamán az átlagosnak megfelelő hőmérsékletű téli időre számíthatunk. Eleinte, a hét
közepéig számíthatunk több-kevesebb napsütésre, csak néhol lehet kisebb csapadék. Az éjszakák fagyosak lesznek és nappal is 5 fok alatt
marad a hőmérséklet. Szerdától már gyakrabban megnövekszik a felhőzet és a hét végéig több
helyen valószínű kisebb havazás vagy hózápor, a
hőmérséklet lényegesen nem változik.

Téli stadion nyitva tartása a 50. 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
Csüt.:
11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30
Péntek: 11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30, 18.30 – 20.00
Szom. 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.

Sporthírmorzsák
Egy első és két második
helyet szereztek
taekwondósaink
Egy első és két második helyet szereztek a rimaszombati OJ taekwondósai Kassán az Ilyo
Cupe 2008 versenyen. A versenyen a hazaiak
mellett olasz, horvát, lengyel és bosznia-hercegovinai versenyzők is megmérettették magukat.
A diákok (8 éves korig) 36 kilós súlycsoportjában Marek Úrek nem talált legyőzőre. Norbert
Farkaš a diákok (11 éves korig) versenyében egy
vereséggel az ötödik helyen végzett. A felnőttek
között Milan Pástor a 80 kg-ban, míg a 68 kgban Zsíros Adrián is a második lett.

Sima vereség
Rózsahegyen is
A jégkorong II. liga keleti csoportjának 8.
fordulójában a rimaszombati hokisok Rózsahegyen léptek pályára, s ismét súlyos vereséget
szenvedtek.

MHK Ružomberok 
- HKM Rimaszombat
12:3 (3:1, 6:1, 3:1)
A rózsahegyiek 3:0 arányú vezetésénél szépített
a 19. percben T. Oštrom. A második harmad
elején a rimaszombatiak még tartották az ered-

ményt, s 4:2-re is felzárkóztak Zlevský góljával,
de az utolsó, harmadik gólt már csak 11:3-as
állásnál ütötte Lvomský. A rimaszombati csapatban elsősorban a kapusok mondtak csődöt,
hiszen a kapuralövések aránya 33:25 volt csak
a hazaiak javára.
A rimaszombatiak összeállítása: Krahulec,
Galát – Durmis, Machyniak, Petrinec, Lacko,
Lentovský – Hrabec, Huszti, Mocný, Ľalík, T.
Oštrom, Ostrolucký, Csank, Klajban, Lvomský,
Ružinský, Zlevský. Kiállítások – 15:8, emberelőny – 0:1, emberhátrány – 1:0.
A HKM ezzel a vereséggel az utolsó helyre esett
vissza a táblázaton.
HKM/jdj
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Karol Kisel vezetőedző szerint a siker titka a kivételes csapategység

„Ilyen jó idényre talán senki sem számított”
Karol Kisel 12 évvel ezelőtt a harmadik
ligából az élvonalba vezette a rimaszombati labdarúgócsapatot, így amikor
nyáron újra leült a gömöriek kispadjára, sokan ismét csodát vártak tőle. A
rimaszombati vezetőedző szerint a siker
titka nem a csoda, hanem a csapaton
belüli összetartás és a felelősségteljes
munka.
A csapat a második helyen telel. Elégedett?
Nagyon elégedett vagyok az őszi idénnyel, azt
hiszem, kellemesen megleptük a szurkolóinkat a helyezésünkkel és azzal, hogy 34 pontot
szereztünk. Ez persze kötelez is. Tudjuk, hogy
tavasszal még nagyobbak lesznek az elvárások,
de nem is szeretnénk pihenni a babérjainkon.
Amikor Rimaszombatba érkezett, azt
mondta, úgy érzi, mindenki valami nagyszerűt vár öntől – és ez a valami nagyszerű be
is következett: a csapat hosszú ideig vezette
a táblázatot, és csak rosszabb gólkülönbségével szorult az őszi bajnok Inter mögé.
Örülök, hogy sikerült véghezvinnem, amit
vártak tőlem. Vagyis – annak ellenére, hogy
nagy eredményeket vártak, ilyen jó idényre
talán senki sem számított. Ekkora sikert azért
sikerült elérnünk, mert a játékosaink tisztelik a
klubot, és megtiszteltetésnek veszik, hogy játszhatnak. Maximálisan korrekt a viszony a klub
és a játékosok között, a futballisták tudják, hogy
ha esetleg késnek is a prémiumok, mindent meg
fognak kapni, így a pályán mindig odateszik
magukat.
Melyik mérkőzés volt ön szerint az őszi
idény csúcspontja?
Két meccset emelnék ki. Remekül játszottunk
otthon a Nagymihály ellen, amikor már az első
percben gólt lőttünk, és utána felszabadultan, látványosan futballoztunk, végül 5:1-re
nyertünk. Idegenben pedig a trencséni meccs
volt a legjobb. Azzal a céllal mentünk oda, hogy
legalább egy pontot szerzünk, és ennek megfelelően mindenki tette a dolgát, nem is kaptunk
ki, 0:0-ás döntetlent értünk el. Így kell játszani
idegenben! Voltak találkozók, amikor nem ment
minden a tervek szerint, de ez a két mérkőzés
példa lehet számunkra.
Megszerzett pontjaikhoz képest viszonylag
kevés gólt rúgtak – 18 meccsen csak 23-at.
Sokszor az utolsó percig izgulniuk kellett a

szurkolóknak, nehogy az ellenfél egy talált
góllal kiegyenlítsen.
Ez nagyon bánt. Több olyan meccsünk volt,
amikor mindenki a lehető legfelelősségteljesebben futballozott, minden poszton mindenki
pontosan elvégezte a feladatát, de hiányzott az a
plusz gól, amely megnyugtatta volna a csapatot. A Kassa B otthonában sikerült berúgnunk
ezt a bizonyos plusz gólt, 2:0 után már olyan
felszabadultan játszottunk, hogy végül minden
gond nélkül 3:0-ra nyertünk. Ezek a játékosok
nagyon jól is tudnak játszani, de szükségük van
a megnyugtató előnyre.
A rimaszombatiaké az egyik legjobb védelem a bajnokságban, ám az őszi szezon közepén távozott az egyik kulcsember, Janečka.
Ezután következett egy kis kísérletezés,
játszott jobbhátvédként Mujkoš is, Filo is,
mostanra pedig Ádám állapodott meg ezen
a poszton.
Janečka távozása komoly dilemmákat vetett
fel, mert tudtuk, hogy nagyon jó képességű
játékost kell ezután nélkülöznünk. Viszont volt
elképzelésem, kivel lehetne helyettesíteni, és
abban is biztos voltam, hogy ez a csapat annyira
összetartó, hogy mindig lesz, aki kisegítse azt,
aki hibázik. Én nem voltam szomorú, amikor
Janečka elment, mert magasabb osztályba
távozott, és minden játékosomnak azt kívánom,
hogy minél magasabb szinten játsszon.
A csapategységet az egyes mérkőzések után
is többször kiemelte. Tényleg annyira egységes ez a társaság?
Igen, és ez a nagy összetartás abból fakad, hogy

az öltözőben megvan a természetes hierarchia.
Senki sem okoskodik, senki sem tudálékoskodik, a tapasztalt játékosok saját viselkedésükkel
mutatnak példát. Piszár Józsi és Braňo Mráz
hozzáállása példaértékű, minden edzésen
maximális odaadással dolgoznak, néha már úgy
kell visszafogni őket. Tréningen és meccsen is
mindent megtesznek a sikerért. Ahogyan a többiek is. Nem emelhetek ki egy-két kulcsembert,
mert kulcsember volt mindenki, aki rendszeresen pályára lépett a kezdőcsapatban. Jó lenne,
ha lenne egy olyan futballistánk, aki egymaga
eldöntené a meccseket, mint Piszár 12 éve,
amikor először edzősködtem itt. De mivel nincs
ilyen kiemelkedő játékosunk, ezért nekünk az
egységre kell építenünk.
Nem bántja mégis kicsit, hogy éppen az
utolsó mérkőzésen úszott el az őszi bajnoki
cím? Hogy elég lett volna otthon megverni
az Intert (1:1) vagy a Trenčínt (0:0), és akkor az Inter elleni idegenbeli eredménytől
függetlenül meglett volna az őszi első hely?
A már említett kevés lőtt gól mellett ez a másik
dolog, ami nyugtalanít: a feljutásra esélyes
ellenfeleinket nem sikerült legyőznünk. Még át
kell gondolnom, mit is lehetne ez ellen tenni.
Az utolsó mérkőzés után, amikor kikaptunk az
Intertől 2:0-ra, mindenki nagyon le volt törve,
hisz szerettünk volna az élen telelni. Aztán pár
nap elteltével rájöttünk, bosszantó ugyan, hogy
az utolsó pillanatban megelőztek minket, de
nincs miért szomorkodnunk, mert összességében nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. Hasonlóra, vagy még jobbra vágyunk tavasszal is!
Bőd Titanilla, fotó: archív
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