Az elmúlt napok
margójára

Remekelnek sportolóink a különböző világversenyeken.
Figei Tibor révén újabb világbajnoka van Rimaszombatnak, aki
az idei Párizsban szerzett Európa-bajnoki cím után a chanbara
őshazájában, Japánban volt képes elhódítani a világbajnoki címet (részletek a 8. oldalon). Nem érte be ennél kevesebbel Pásztor István modellező sem, aki az angliai Telfordban két aranys egy ezüstérmet szerzett. Baka Tamás és Farkas Orsolya az
U 21-es latintánc-világbajnokságon indult Prágában, ahol a 26.
helyen végeztek. Pár nappal később Érsekújvárott a Szlovák
Kupában a felnőttek mezőnyében a dobogó harmadik fokára
állhattak fel. Mindannyiuknak szívből gratulálunk!
fotó: gecse és archív

Júniusban szeretnék átadni
a felújított Tompa teret

Amikor az idén tavasszal összeült a szakmai bizottság, hogy a Tompa tér sorsáról
döntsön, maga Šimko József polgármester
is abban bízott, hogy pár hónap elég lesz a
tér átalakítására. De mire a 26 kötelező engedély megérkezett, késő ősz lett, így az idén
már csak a fölöslegesnek ítélt fák kivágását
és a tér központjának a lebetonozását tudták elvégezni.
2017-ben ünnepli a város neves szülöttje, Tompa Mihály születésének a 200. évfordulóját
(szeptember 28-án). A teret a szakmai bizottság
javaslata alapján az eredeti állapotába állítják
vissza, vagyis Tompa szobra kerül a tér középpontjába. De mielőtt a szobor áthelyezésére

sort keríthetett volna a város, be kellett szerezni a hivatalos engedélyeket a műemlékvédelmi hivataloktól. „Mindösszesen 26 engedély
szükségeltetett a tér átalakításához, s még szerencse, hogy a régészek nem találtak semmit az
egykorvolt szökőkút alatt, mert ellenkező esetben még évekig várhatnánk a tér eredeti állapotába való visszaállítására” – mondta lapunknak
Šimko József polgármester, aki elárulta azt is,
hogy szellősebbé teszik a teret, ezért a tér bíróság felőli oldalán a fenyőfák kivágásra kerültek, s ugyanerre a sorsra jutnak a másik oldalon álló fenyőfák is, így mind a bíróság, mind a
volt megyeháza, mind a múzeum épülete ismét
kiemelkedik majd a tér panorámájából.
Tompa Mihály szobra, Holló Barnabás alkotása a tér közepén foglal majd helyet, míg Petőfi
szobra egyelőre marad jelenlegi helyén, ahogy
a szovjet hősi emlékmű is. A fenyőfák helyére
amerikai ámbrafák kerülnek, amelyeket úgy
alakítanak ki kb. 2-2,5 m magasságban, hogy
a tér épületei és az ott található szobrok ismét
a tér ékességei legyenek. De az új fák mellett
korhű padok, lámpák és szemetes kosarak is
kiegészítik majd a teret, amelynek ünnepélyes
átadását az eredeti szoboravató 115. évfordulóján, vagyis 2017 június 4-re tervezik.
jdj, fotó: gecse

Amikor a napokban a Francisci utcában megpillantottam Róbert Fico miniszterelnök új bilboardját, rajta
az alábbi feliratokkal: Stabil energiaárak és Tartjuk
a szavunkat, nem tudtam
nem megosztani olvasóinkkal a véleményemet, kiegészítve a rimaszombati viszonyokkal.
A kérdés, hogy mennyit fizetnek polgáraink
az energiáért, nem lehet számunkra közömbös. Különösen, hogy az Alkotmánybíróság a
hőszolgáltatók érdekeit részesítette előnyben
egy minapi beadvány elbírálásakor, amelyben
azt kérték az előterjesztők, hogy a városok saját
kazánházakkal oldhassák meg egyes épületek
fűtését. A bilboardon megjelenő szöveg számomra inkább külföldi oligarcháknak üzen, ne
féljetek, mi továbbra is a ti érdekeiteket képviseljük.
De térjünk vissza még egy gondolat erejéig Fico
ígéretéhez, miszerint tartják a szavukat. Régiónknak ugyanis, – amely az ország legelmaradottabb régiói közé tartozik –, égetően szüksége
lenne arra, hogy a kormány ténylegesen tartsa
a szavát. Komoly kételyeink merültek fel e téren az elmúlt években-hónapokban. A szintén
Fico-vezette kormány még 2007-es tiszolci
kihelyezett ülésén arra tett ígéretet, hogy az R
2-es gyorsforgalmi út 2012-ig elkészül. A volt
miniszter, Ján Počiatek azonban gyorsan észhez térített bennünket, amikor elárulta, hogy
a kormány valójában csak 2040-re tervezi a
Zólyom-Kassa gyorsforgalmi út befejezését.
S nagyon úgy tűnik, hogy nem is tévedett. Egyelőre elképzelni sem tudjuk, mikorra készül el
legalább a Zólyomot Losonccal összekötő szakasz, s ha a Most-Híd még sokáig kibírja ebben
különös körülmények között összetákolt koalícióban, Érsek miniszter úr jóvoltából hamarább épülnek autópályák Csallóköz-szerte, mint
gyorsforgalmi utak a keleti végeken. Mintha
az ottani választók elvesztett bizalmának vis�szaszerzése sokkal fontosabb lenne mint holmi
gyorsforgalmi út a régiónkban.
S mivel lassan itt az év vége, akár fel is tehetnénk a kérdést a rimaszombati Járási Hivatal
elöljárójának, vagyis a kormány kinyújtott itteni
jobbkezének, mennyi pénzt és milyen célokra
használtak fel abból az 1,3 millió euróból, amelyet a júniusi kihelyezett ülésén ígért a régiónak
a kormány. Legalább kiderül, mennyire lehet
hinni a kormány azon ígéretének, hogy 2 ezer új
munkahelyet hoz létre...
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Elfogadták a 2017-es költségvetést

A 2017-es költségvetés volt a
képviselő-testület
novemberi
ülésének legfontosabb napirendi
pontja, amelyet mintegy egy órás,
a vártnál kisebb vita után el is fogadtak. Az önkormányzat 14 581
883 eurós bevétellel számol, míg
a tervezett kiadások végösszege
14 577 680 eurót tesz ki, vagyis
jelenleg a költségvetsé mintegy
4 ezer eurós többlettel számol.
A képviselők döntöttek a helyi iskoláknak nyújtandó jövő évi támogatásokról, a Prima bank részvényeinek megvásárlásáról, a Sajó-Rima
ETT területére benyújtott határon
átnyúló projekt támogatásáról,
ahogy a városi jelképek használatáról is. A költségvetés előtt meghallgatták egy magáncég ajánlatát is,
amely a kutyaürülék eltávolítását
könnyítené meg a kutyaforgalmas

köztereken. Šimko József polgármester szóban beszámolt a Városkert tervezett s már elkezdődött
felújításáról is.
Elsősorban a magán és egyházi
iskolák támogatása miatt alakult
ki komolyabb vita az ülés során, s
a mintegy hatórás ülés során Vas

Vilmos és pár ellenzéki képviselő
javaslatai váltottak ki feszültséget.
Mivel előzőleg a klubok részletesen
egyeztettek, viszonylag könnyen
dűlőre jutottak a költségvetés terén,
ahol mindössze az MŠK futballklub
és a helyi médiák támogatása nem
talált osztatlan támogatásra. Voltak,

4,5 millió jut a kisebbségekre
Jövőre összesen 4,5 millió euró állami támogatásra számíthatnak Szlovákiában a nemzeti kisebbségek, pályázni január 16-ig lehet.
A jövő évi állami támogatásokra polgári társulások, alapítványok, történelmi egyházak, települések, valamint megyei és helyi önkormányzati
fennhatóság alatt működő szervezetek pályázhatnak. A benyújtás feltételeiben nincs változás. Gazdasági szervezetek továbbra sem pályázhatnak.
Ugyanakkor a pályázatokat értékelő bizottságok
tagjainak mandátuma lejárt, tehát új bizottság ítéli majd el a pályázatokat. Az 500 eurótól 150 000
euróig igényelhető támogatások egyik alapfeltétele az 5 százalékos önrész. Valamennyi nemzetiség
több pénzre számíthat, a szlovákiai magyar közösség kapja a legnagyobb részt, 2,258 millió eurót.
2018-tól a kisebbségi kulturális alap veszi át a
mostani támogatási rendszer helyét, aminek létrejöttét 2017 közepére tervezik. Ettől az alaptól aztán
2018. január 1-től lehet majd támogatást igényelni.
Igazgatóját a kulturális minisztérium választja ki

Karácsonyi
vásár a Fő téren
Rimaszombat Városa
2016 december 14-én
és 15-én (szerda-csütörtök) a Fő téren
(itt lesznek a frissítős
sátrak is) ismét karácsonyi vásárt rendez,
amelyre
szeretettel
várja a vállalkozókat
és a vásárlókat egyaránt.
A vállalkozók az alábbi telefonszámokon érdeklődhetnek: 047/560 46
85, 560 46 65, esetleg 560 46 13. Bővebb infó:
http://www.rimavskasobota.sk/index.php?id_
menu=31393

akik a LocAll TV-nek nyújtandó
támogatást sokallották, mások versenytárgyalás kiírását javasollták,
de voltak, akik a Gömöri Hírlap és
Gemerské zvesti támogatását tartották eltúlzottnak. A városi lapoknak
nyújtandó jövő évi támogatás lehetőséget biztosít a lapok 2-2 oldallal való bővítésére. Samuel Urban
képviselő az MŠK-nak nyújtandó
támogatás bővítését javasolta, mégpedig a felnőttcsapatnak 70 ezerről
100 ezerre, míg az ifjúsági csapatnak 40 ezerről 50 ezerre. Mivel ezzel Vas Vilmos nem értett egyet, ő
volt az egyetlen képviselő, aki nem
támogatta a költségvetést. Šmko
József polgármester elégedett volt
a végeredménynel, s mint hangsúlyozta, reális költségvetés született,
amely lehetőséget nyújt a fejlesztésekre is, s tovább folytathatják a pár
éve elkezdett felújításokat is.
jdj, fotó: gecse

85 éves korában
elhunyt Igó Aladár

pályázat alapján, és a kinevezés négy évre szól.
Öttagú szakmai tanácsok bírálnák el minden egyes
A hanvai népi fafakisebbség projektjeit. Az alap az elképzelések szeragó- és festőműrint dotációk és ösztöndíjak formájában támogatja
vész, akit munkásmajd azokat a kulturális és tudományos tevékenyságáért a Magyar
ségeket, amelyek a nemzeti kisebbségeket érintik.
Köztársasági
Ér2017-ben is három programban lehet pályázni. Az
demrend tisztikealábbi három kategóriában várják a pályázatokat:
resztjével is kitüna nemzetiségek identitását megőrző és fejlődését
tettek,
november
szolgáló, valamint kulturális értékeit ápoló pályá14-én este hunyt el
zatok. A másik programban a kisebbségi jogokat
85 éves korában.
támogató projektek kaphatnak támogatást, köztük
olyan tanfolyamok is, amelyek a jogérvényesítést Igó Aladár 1931. február 16-án született
erősítik. A harmadik kategória a nemzetiségek kö- Hanván, a nemesi család egyedüli gyermezötti kapcsolatok erősítését hivatott támogatni.
keként. Édesapja suszter-szíjgyártó, édesanyja varrónő volt. Iskoláit Hanván kezdte,
A
kisebbségi
támogatásokra
a
http:// majd a tornaljai polgári iskolában folytatta
www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura- tanulmányait, amit a világháború miatt nem
narodnostnych-mensin-2017/ 2017 január 16-ig tudott befejezni.
lehet pályázni.
Tehetsége a művészetre már gyermekkorában is megvolt. 1952-ben a katonai szolgálat ideje alatt már egyre több alkotása volt.
1958-ban kötött házasságot Tóth Lenkével,
akivel 58 esztendőt éltek együtt, s három
gyermekük született. Képzőművészeti tehetségét fia, Sándor is örökölte, míg másik
fiával, Aladárral a sírköves mesterségben
dolgoztak együtt.
Ezt megelőzően a helyi és a rimaszécsi szövetkezetben dolgozott, s közben alkotott, faragott, festett. Munkái megtalálhatóak szerte
a Kárpát-medencében, Nyitrán a Mezőgazdasági Múzeumban, Pozsonyban a Szlovák
Nemzeti Galériában és a Vármúzeumban is.
Munkásságát több elismeréssel is méltatták:
Hanva díszpolgára lett, megkapta a Magyar
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét,
később a Franciaország és Szlovákia baráti
köre által adományozott Szív művészete-díj
tulajdonosa is lett.
November 17., a nemzetközi diáknap környékén szinte
Alig van olyan település a régióban, ahol ne
minden középiskolában lezajlott az elsősök felavatása.
állna egy-egy kopjafája, szobra vagy más
Képeink a Magán Szakközépiskolában és a Kereskedelmi Akadémián készültek.
emlékműve.

Gömöri Hírlap

Novemberi események képekben
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Második felvidéki állomásához érkezett az Alternatív környezetvédelmi
megoldások fóruma, illetve az üzletemberek erre a témára épülő találA Via Nova ICS kilencedik alkalommal szervezte meg hagyományos ICS
kozója. A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH) és a Nemzeti
Katalin Bálját, amelynek sztárvendége a „nemzet csótánya”, Nagy Feró
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által szervezett
volt, s a mintegy 400 vendég a kora reggeli órákig mulatott önfeledten.
konferenciára november 10-én került sor a Tátra Szállóban, ahol a város
Az esztrádteremben az Unicum, míg a gömbteremben a Saxon zenekar
polgármestere, Šimko József fogadta a konferencia résztvevőit. A konferen- biztosította a talpalávalót, míg a különleges hangulatú fényeffektusokcián olyan magyar cégek technológiáival és tapasztalataival ismerkedhetról a DB Centrum gondoskodott.
tek meg a résztvevők, amelyek komplex megoldásokat nyújthatnak akár a
helyi hulladékgazdálkodási vagy szennyvízkezelési igényekre, problémákra is. Süveges-Szabó László, az MNKH projektkoordinációs igazgatója
elmondta, hogy a céljuk a magas hozzáadott értékű, nemzetközi szempontból is versenyképes termékeket és szolgáltatásokat előállító magyar
kis- és középvállalkozások exporttevékenysége bővülésének az elősegítése.
A regionális képviseleti irodáknak köszönhetően napi szintű kapcsolatot
alakítanak ki a vállalkozások, önkormányzatok képviselői között. Nagy volt
az érdeklődés a szennyvíziszap-égető kazán vagy az energianád-ültetvények
iránt. Ugyanakkor a kompakt szennyvíztisztító berendezések, az újszerű
hulladékszállító gépek, a gumiabroncs újrahasznosításban a nagynyomású
vízsugaras eljárás is elnyerte a résztvevők tetszését

A Csemadok Rimaszombati Alapszervezete és a Blaha Lujza Vegyeskórus
szervezésében hetedik alkalommal került sor a Gömöri Kórustalálkozóra Rimaszombatban, amelyen a hazaiak mellett bemutatkozott a füleki
Melódia Nőikar, a pelsőci Korona Énekegyüttes és a nagymegyeri Bárdos
Lajos Vegyeskórus.

A Tompa tér mellett az elmúlt hetekben folytatódtak az útfelújítási munkálatok és a Városkert átalakítása is. De elkészült a Nyugat-lakótelepi
függőhíd javítása, s a hozzá vezető járda kialakítása is.
Összeállította: jdj, fotó: gecse, jdj, galcsík és archív

Meghívók

November 25.:
Pelsőcön tartják
a II. Gömöri Összetartozás Napját

A Magyar Közösség Pártja, a Via
Nova ICS és a Via Nova Baráti
Körök szervezésében november
25-én, pénteken 17.00 órától a pelsőci kultúrházban kerül megrendezésre a II. Gömöri Összetartozás Napja.
A rendezvény a Hogyan tovább
gömöri magyarság? kérdésre keresi a választ, s azon felszólal B. Kovács
István gömörológus, Tamás Barnabás, Putnok polgármestere, Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke, Auxt Ferenc megyei képviselő,
Cziprusz Zoltán, a Via Nova ICS országos alelnöke, Szögedi Anna, Tornalja
polgármestere és Simon Csaba, a Magyar Közösség Pártja Rozsnyói Járási
Szervezetének elnöke.
Közreműködik a Csillagvirág és Páko Mária, a rozsnyói Férfi Énekkar, valamint a helyi Dénes György Alapiskola és a rozsnyói Református Magyar
Tanítási nyelvű Alapiskola diákjai.

December 3.:
Lucie Bílá a Városi
Művelődési Központban

Több helyszínváltás után végül a rimaszombati Városi Művelődési Központban kerül
sor december 3-án, szombaton 19.00 órától
a neves prágai énekes, Lucie Bílá karácsonyi koncertjére, akit Petr Malásek zenekara
kísér majd. Jegyek 39 eurós áron vásárolhatók a helyszínen, valamint a Turisztikai
Információs Központban.

December 6:
Nem csak a 20 éveseké a világ!

A budapesti Pódium Színház Nem csak a 20 éveseké a világ! című
műsorával érkezik Rimaszombatba, a Városi Művelődési Központba
december 6-án, kedden 18.00 órától.
Az est a szerelem körül forog, méltán híres kabarétréfák ismert szerzők
tollából, örökzöld slágerekkel egy csokorba szedve.
Jegyek elővételben 5 eurós áron a helyszínen és a Tompa Mihály Könyvesboltban, illetve 8 eurós áron az előadás előtt kaphatók.

4

hu.rimavskasobota.sk

Szuperhold, kódex, madarak és különös emberek

Legutóbb 70 éve volt és legközelebb 2034.
november 25-én lesz újra ennyire közel a
Hold a Földhöz, mint november 14-én este,
amelyben a felhőtlen időnek köszönhetően
teljes pompájában gyönyörködhettünk.
Kresnye András Nagybalogon örökítette
meg a szuperholdat.
A napokban
ünnepelte 65.
születésnapját
Ľubomír Šárik
színháztudós, a
Városi Művelődési Központ
volt igazgatója, a
Divosud és BADIDO színjátszó csoportok
vezetője. Šárik 1951-ben született Kassán,
s a szlovák színházi szakma színházkutatóként, teoretikusként, kritikusként s íróként
tartja számon. Évtizedek óta elképzelhetetlen nélküle az alsókubini Hviezdoslavov
Kubín Szavalóverseny, ahogy más szlovákiai színházi fesztiválok sem nélkülözheti a szakértelmét. Volt az eperjesi Jonáš
Záborský Színház dramaturgja is, ahogy
rendszeresen dolgozik a kassai Állami
Bábszínházban is. Legutóbb a Divosud
társulattal Július-Barč Ivan Az anya című
tragédiáját vitte színre. Jeles évfordulójához szeretettel gratulálunk!

A Gömör-Kishonti Múzeumban egy hétig
nyitva tartott tárlat 25 emberi anomáliát
mutatott be a kiállított tárgyakon keresztül. Megismerkedhetnek olyan emberekkel,
akiknek a betegsége nagy teher, vagy éppen
ajándék volt – a két fejű, két arcú, négy
szemű embert, a sziámi ikreket, a férfit a
farkasszindrómával vagy másokat. Ez az
egyedüli megmaradt kollekciója a viaszból
készült alakoknak, amelyet a szentpétervári
Antropológiai Múzeumban készítettek. Elkészítésükhöz orvosi szem- és fogimplantátumokat használtak, és a viaszba pedig valódi
emberi hajat tűztek. Ennek köszönhetően a
figurák tökéletesen életszerűen hatnak.

1 600 nap, vagyis több mint négy esztendő, mire betelt a Bolla Károly tanár, egykori füleki iskolaigazgató által
megálmodott kéziratos krónika. Mindösszesen 41 író, közéleti ember vállalta, hogy beírja gondolatait a különös
könyvbe. A szerzők többsége ma is a Füleken él, de van a kötetben tornaljai (Kovács Magda, Szajkó Béla), zeherjei (Szászi Zoltán), balogfalai (Ádám Zita, Juhász Dósa János), ahogy szép számmal losonciak is.

A Feszty-körkép Alapítvány a festőművész születésének 160. évfordulója, valamint a körkép millenniumi kiállításának 120. évfordulója alkalmából a 2016-os évet Feszti-emlékévvé nyilvánította. Az ebből az alkalomból meghirdetett gazdag eseménysorozatba
bevonta Erdély, Kárpátalja, Délvidék és Felvidék magyar lakosságát is. Az emlékévet záró, ünnepélyes keretek között megrendezett konferenciára november 4-én, a komáromi Duna Menti Múzeumban került sor. Itt vehetett át emlékplakettet az emlékév
keretében kifejtett munkájáért Pósa Judit is.

Tizennyolcadik évfolyamához érkezett a
Szepsiben és Buzitán megrendezett Egressy
Béni Országos Színjátszó Fesztivál,
amelyen tarolt a jókaiak Illatszertár című
előadása. Régiónkat a füleki Zsákszínház
és Apropó Diákszínpad képviselte. A legjobb női alakítás díját Nagy Andrea kapta
A pulóveres lány című előadásban nyújtott
teljesítményéért, míg a Mázik István rendezte előadás nívódíjat érdemelt ki.
A fesztivál látogatói az idén is megtekinthették Gecse Attilának, a tavalyi évfolyam
legemlékezetesebb fotóiból készült tárlatát.

A Kulturális Antropológiai Műhely és a Tornaljai Művelődési Központ tizenharmadik alkalommal szervezte meg a
Hagyományok Napját. A rendezvény házigazdája idén is a
Pusko Márton által vezetett a Parapács zenekar volt.
A négy órás gálaműsorban közreműködött a Matyó Néptáncegyüttes Mezőkövesdről, a szécsényi Palóc néptáncegyüttes, a feledi Boglárka gyermek néptáncegyüttes, Nagy
Luca és Nyíri Gábor, a tornaljai Hóvirág népdalkör, a harkácsi Asszonykórus, a Gömöri dudazenekar, Kurdi Gábor,
valamint a gömöri hagyományőrző táncosok és zenészek.

November közepe van, a meteorológusok szerint a napokban megérkezik a hó, s ideje lesz elkezdeni a madarak etetését.
A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum nyolcadik alkalommal
rendezte meg madáretető-készítő versenyét, s az idei díjátadás és
tárlatnyitó alkalmával egy másik, párhuzamos kiállítást is nyitott,
amely a madáretető lehetséges vendégeit mutatja be.
Az első kiállítás november végéig, az utóbbi az év végéig tekintÖsszeállította: jdj, fotó: kresnye, gecse, micsuda és archív
hető meg.
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Két rimaszombati
iskola is ünnepelt
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Miriam Szántóová az Ivan Krasko
Gimnázium új igazgatója
November elsejével a 39 éves
Miriam Szántóóvá személyében
új igazgatója van a rimaszombati Ivan Krasko Gimnáziumnak. Az eddigi igazgató-helyettes Szántóová Ján Čemant
váltja, aki nyugdíjba vonul.
Mivel lejárt az eddigi igazgató
mandátuma, a megye pályázatot
írt ki a vezetői posztra, amelyre négyen jelentkeztek, a jelenlegi igazgató viszont már nem pályázott.
A szakbizottság végül összesítve
a pályázatokat, Miriam Szántóová pályázatát találta a legmegfelelőbbnek, s november elsejével
kinevezte az iskola élére. Az új
igazgatónő maga is ennek az iskolának volt a diákja, s az érettségi megszerzése után Nyitrán, a

Konstantin Filozófus Egyetemen
folytatta a tanulmányait. Befejezve az egyetemet, egykori iskolájába tért vissza, ahol német nyelvet
és polgári nevelést tanít. Aktív
tagja a Háj néptáncegyüttesnek is.
A gimnáziumban jelenleg négyés nyolcéves oktatási forma is
működik, de a demográfiai válság
miatt nincs könnyű dolguk, hiszen
egyre kevesebb diák jelentkezik
gimnáziumokba, a diákok többsége inkább a szakiskolákat választja. Két évben már magyar nyelvű
osztálya sem nyílt a gimnáziumnak, az idei tanévben viszont 15
diákkal sikerült ismét magyar
osztályt nyitni.
jdj

Gál Laura arany
minősítést kapott

Egy héten belül két rimaszombati iskola is fennállásának jeles
évfordulóját ünnepelte, a Kereskedelmi- és Szolgáltatóipari
Szakközépiskola a rimaszombati
szakoktatás létrehozásának 70.,
míg a Művészeti Alapiskola megalapításának 85. évfordulóját ünnepelte.
1931-ben a Živena egylet kezdeményezésére a Gömör-Kishonti
Múzeum épületében jött létre a
zeneiskola, amely a második világháború után folyamatosan bővült,
s 1949-ben költözött mai, Salva
utcai épületébe. 1963-ban az iskola a képzőművészeti szakiránnyal
bővült, amely 1969-ben ugyan ideiglenesen megszűnt, de 1975-ben
Kurilla Gábor vezetésével újraindult. Ezekhez csatlakozott később
a dramatikus szakirány, a tánc-,
s legutóbb az audiovizuális szakirány. Az iskola számtalan hírességet indított el az útjára, felsorolni is
lehetetlen volna a nevüket. A jubileumi műsor első részében kiállítást nyitottak a Ganevia Galériában
a jelenlegi diákok munkáiból, ezt
követően a zenei- és tánc szakirány
diákjai mutatkoztak be (nem maradhatott ki a Meseautó című film
főcímdalának sajátos feldolgozása
sem), megnézhettük a sok-sok díjat begyűjtött Stranger című kisjátékfilmet, majd az iskola egykori,
ma már konzervatóriumok, akadé-

miák diákjai léptek fel, így élvezhettük Adriana Patakyová, Juliana
Čarnoká, Adriana Šajgalová, Michal Antal vagy éppen Botos Béla
Bumbi előadását, s mivel ez utóbbi
a Kereskedelmi- és Szolgáltatóipari Szakközépiskola egykori jeles
diákja is, nem véletlen, hogy ezen
iskola jubileumi ünnepségén is elhangzott a neve, ahogy Stanislava
Pázmányová vagy Petra Kepeňová
neve. Utóbbi zárta a szakközépiskola ünnepségét, amely négy napig
tartott, s a gasztronómiai bemutató
mellé futballtorna (a kazincbarcikaiak vitték el a trófeát, akik a hazaiakat, s a lengyelországi Nowy Sacz
csapatát előzték meg), szakmai
előadás és nagyszabású, oklevelekkel tarkított gálaműsor is belefért.
Negyven egykori oktatót emeltek
ki a sok száz oktatóból, s mint Jaroslav Bagačka igazgató hangsúlyozta, nagyon nehéz dolguk volt,
hiszen amíg az iskola 1946-ban
szinte minimális létszámmal indult,
mára már a város- és a régió egyik
legnagyobb szakközépiskolájává
nőtte ki magát. A gálán a díjazottak nevében a 87 éves Pavel Lacko
köszönte meg az elismeréseket, aki
ott volt szinte a kezdeteknél, míg a
külföldi partneriskolák nevében az
ózdi Boda István üdvözölte a jelenlévőket, s kívánt további sikeres
évtizedeket az iskolának.
jdj, fotó: gecse és archív

Gál Laura, a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium növendéke nemcsak iskoláját
és Gömört, de az egész Felvidéket
képviselte Budapesten a magyar
nyelv napján megrendezett Nemzeti VERSenyen a Nemzeti Színházban.
A Nemzeti Színházban a Nemzeti
VERSeny döntőjét november 13án tartották. „Kitüntetett pillanat,
hogy a magyar nyelv napján a vers
kap kiemelt szerepet itt a Nemzeti Színházban. Fontos, hogy a
vers olyan pódiumot kapjon, ahol
fiatalok és idősek is megmutathatják magukat” – mondta el a rendezvényt megnyitó beszédében
Kiss László, Magyar Versmondók
Egyesülete elnöke, a zsűri elnöke.
A szervezők célja a klasszikus és
kortárs költészet újszerű tolmácsolása, a költészet és a versmondás
népszerűsítése volt. Ezen túl felejthetetlen élményt is nyújtottak
a döntősöknek, a nyertesek pedig
értékes ajándékokban részesültek.
A Nemzeti Színház és a Magyar
Versmondók Egyesülete közös szavalóversenyére több mint 200 szavaló nevezett be, akik között akadt
ötéves, de több 90 éven felüli versmondó is. Két, szabadon választott
magyar költő versével jelentkezhettek, amelyek közül az egyiket
kellett az első fordulóban vágatlan
videón beküldeni. A továbbjutók az
általuk választott másik verset dol-

gozták fel, immár videoklip formájában. Vakok és gyengénlátók (pl.
találkozhattunk az indulók között
Kopa Marcellal), siketek és értelmi
fogyatékosok is részt vettek Magyarországról, Erdélyből, Szilágyságból, Vajdaságból, Felvidékről,
Kárpátaljáról egyaránt. Az egész
napos döntőbe 28 versenyző jutott
tovább, akiknek egy-egy versklipjét is megtekintette a közönség.
A Felvidéket Gál Laura képviselte,
aki nagyon jól érezte magát ezen
a színvonalas versenyen. „Minden
versenyző egyéniség volt, ebből kifolyólag erős volt a mezőny. Eleinte nagyon izgultam, de a színpadon
már nagyon jó volt. Azt szokták
mondani, minél tovább érik a vers,
annál jobb” – nyilatkozta, utalva
arra, hogy tavalyelőtt ugyanezzel a
Gál Sándor verssel a rimaszombati
Tompa Mihály Országos Versenyen
nem ért el helyezést. Budapesten
azonban arany minősítéssel értékelték, s külön jutalmat is kapott.
A zsűrit Nagy-Kálózy Eszter és
Bakos-Kiss Gábor színművészek,
Lutter Imre előadóművész, Szabó
László kommunikációs szakértő és
Kiss László, a Magyar Versmondók
Egyesület elnöke alkották. A döntő
résztvevőit, videoklipjeik és bemutatott versmondásuk alapján arany,
ezüst és bronz minősítésben részesítették.
Homoly Erzsébet (www.felvidek.ma),
fotó: Gál Sándor

hu.rimavskasobota.sk

6

230 éve hunyt el a magyar Faust, Hatvani István

68 évesen, 1786 november 16án hunyt el Rimaszombat egyik
leghíresebb szülöttje, Hatvani
István, matematikus, orvos, csillagász, fizikus, kémikus, teológus,
egyetemi tanár, a magyar Faust.
Tavaly a fennállásának 150. születésnapját ünneplő debreceni
Csokonai Színház Orbán János
Dénes lírai költeményének ősbemutatójával tisztelgett az emléke
előtt, amelyen Rimaszombat városának küldöttsége is részt vett.
Az 1718 november 21-én született
Hatvani István (két év múlva lesz
300 esztendeje) Hatvani Gergely
könyvkötő és Mester Judit nemes
szülők fia. A szülői ház beleoltotta a
könyv, és a tudomány szeretetét. 15
éves koráig élt és tanult Rimaszombatban, de amikor hírét vette, hogy
Losoncon színvonalasabb az oktatás, átiratkozott az ottani iskolába,
majd Kecskeméten folytatta a tanu-

lást. Pár évi házitanítóskodás után
24 évesen a debreceni Református
Kollégium hallgatója lett. 1746-tól
Bázelben tanult, és ott 1748-ban
a teológia- majd orvosdoktorrá
avatták fel. Mestereinek hatására Hatvani kiválóan képzett tudós
lett, akit a heidelbergi és a leydeni
egyetemek is szívesen látták volna
előadóik között. A felkérést azonban elhárította, és a Debreceni
Kollégium által felajánlott katedrát
foglalta el. 1749. július 30-án feleségül vette Csatári István debreceni
szenátor lányát, Máriát.
Működése Mária Terézia uralkodásának idejére esik, amikor a
protestáns kollégiumoknak sok
nehézséget kellett leküzdeniük.
A Debreceni Kollégium a mostoha körülmények ellenére szívósan
munkálkodott a tudomány érdekében. Több kiemelkedő professzora mellett is nagyon jelentős volt
Hatvani István majd négy évtizedes
tevékenysége, mellyel hozzájárult
a filozófiai, matematikai, fizikai,
kémiai,teológiai oktatás színvonalának emeléséhez és mint orvos
is ismertté tette nevét. Kísérletei
legendás hírnevet szereztek neki.
A bemutatott jelenségek az újdonság erejével hatottak, még a viszonylag tájékozott és felvilágosult
közönség előtt is, hiszen korábban

ilyeneket nem láthattak. Már pályájának kezdetén kezébe vette a
kollégium egészségügyének irányítását. Elmondható, hogy az első iskolaorvos is volt Magyarországon.
Csakhamar mint kitűnő orvost ismerte és tisztelte őt nemcsak Debrecen, hanem a hazának és a távol
földnek más vidéke is. Kitűnő nemesi családok, mágnások, főkatonatisztek vették igénybe az ő orvosi
tanácsát és segélyét; egynémely
rendkívül sikeres és meglepő gyógyítása mai napig él a nép ajkán.
Ezek mellett különös előszeretettel
tanulmányozta a csillagászatot. Angol, francia, olasz, svájci, holland,
német, sőt szentpétervári tudósok
is ismerték Hatvani és a debreceni
főiskola nevét. Tanári hivatala mellett még több különböző téren kitűnő szolgálatokat tett a közjónak.
Bihar vármegye 1783-ban táblabírái közé vette fel.
Azon ördöngös mondáknak, amelyek Hatvani nevéhez kapcsolódnak és neki a „magyar Faust” nevet
szerezték, valódi történeti alapjuk
igen kevés lehet. A történetek viszont annyira népszerűek voltak,
hogy néhányukat Jókai Mór is újraírta, de Mikszáth Kálmán is írt
karcolatot róla, míg Arany János
balladás hangú verset írt Hatvani
egyik legismertebb mondatából.

Verssarok
György Béla:
Elveszett szépség
Napfényben fürödnek a fák,
Levelek fénylenek az ágak
hegyén.
A természet szépségét ízlelgetem,
S vágyakkal tetézett gyönyör
a remény.
Gyakran nyugtalanít
a gondolat,
Hogy sokaknak idegen
a szépség
Öntudatlan a veszély
zátonyán állnak,
S elsodorja őket a kétség.
Hiába cseng a jó tanács, nem
csitul a durva válasz,
Ahelyett, hogy bátran
járnánk-kelnénk,
Átadjuk magunkat
a vágynak
És veszni hagyja a szépséget
az elménk.

Mobilitási Chartát szerzett a Hotelakadémia
Fantasztikus sikert ért el a rimaszombati Magán Szakközépiskola, ismertebb nevén a Hotelakadémia, amely a Rimaszombati járás
egyetlen iskolájaként megszerezte
a Mobilitási Chartát, amely az
elkövetkező öt esztendőben jelentősen megkönnyíti a külföldi tanulmányutakat.
A kilencedik tanévét kezdte szeptemberben a Magán Szakközépis-

kola, s azóta minden tanévben az
ERASMUS+ projekt jóvoltából különböző európai országokba jutottak
el a diákok és a tanárok is. Ahogy
Ádám Norbert igazgató-helyettestől megtudom, mindössze 11 iskola
kapta meg a chartát az országban,
s amelynek köszönhetően a projektírás helyett magára a projektre
összpontosíthatnak. Bár így sem
panaszkodhatnak, hisz az elmúlt
évek alatt benyújtott 12 projektből
tíz volt sikeres, így 105 diák- és 33
tanári mobilitást sikerült megvalósítani. „Mindegy 2-3 hónapig tartott
kidolgozni egy projektet, de sokszor
ugyanennyit kellett várni a döntésre
is” – mondja Ádám, míg most már
ezt az időt magára a projekt megvalósítására fordíthatják. Az elkövetkező öt esztendőben mintegy 200
diák és 20-30 tanár juthat el így egyegy külföldi tanulmányútra. Spanyolország és Olaszország voltak a
legkedveltebb célpontok, ezekben
az országokban több iskolával és
étteremlánccal is sikerült gyümölcsöző kapcsolatokat kiépíteni, de az
elmúlt években jártak Németországban, Norvégiában, Portugáliában is,

ahogy például Szardínia szigetén
is. Tavaly Malagában, idén ősszel
Piemontban jártak, s ez a két hely
az, amelyekkel biztos folytatódik a
kapcsolat, ugyanis mind ők, mind
a fogadó fél nagyon elégedett volt.
A helyiek nagyon elégedettek voltak
a rimaszombati diákokkal, akik sokkal jobban beszélnek angolul, mint a
helyi diákok, s bizony az ott eltöltött
három hét alatt nemcsak a diákok,
hanem a kísérő tanárok is bekapcsolódtak a munkafolyamatokba, így
maga az igazgató-helyettes is megtanulta az olasz konyha alapjait.
Az iskola részese az európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszernek (ECVET) is, így a projektben
részt vevő diákokat odakint is értékeli, majd idehaza is számot adnak
a kint tanultakról. Egyúttal be is
mutatják, mit sikerült elsajátítani
a tanulmányút során. Piemontból
hazatérve például ötfogásos ebédet
készítettek, s érdekfeszítő beszámolót tartottak az élményeikről. Az
elkövetkező öt esztendőben a már
most meglévő országok mellett szeretnének Franciaországba, a Kanári

szigetekre és az Azori-szigetekre is
eljutni. Ádám azt is elárulja, hogy
Észak-Európában is megvannak a
kapcsolataik, de mivel nálunk elsősorban az olasz és a spanyol konyha a népszerű, természetesen a déli
konyha preferálása az elsődleges
céljuk. Bár ezek a kapcsolatok nem
a kölcsönösségen alapulnak, s például az olasz iskolák diákjai elsődlegesen Málta vagy Spanyolország
felé orientálódnak, márciusban küldöttség érkezik hozzájuk, s tervezik,
hogy olasz diákokat is fogadnak.
Ádám Norbert szólt a szakmai gyakorlatokról, s mint mondja, nagyon
szeretnék, ha minél több diákjuk eljutna az öt év során legalább egyszer
külföldre, Spanyolország mellett
Görögországban és Cipruson is szívesen látják a diákjaikat, de mindig
a fogadó iskola vagy étterem határozza meg a feltételeket.
A télen már az elkövetkező öt év
tanulmányi útjainak a kidolgozásán
dolgoznak, ami számtalan egyeztetéssel jár, de a projektírás helyett
most már csak erre kell koncentrálniuk – zárja beszélgetésünket Ádám
Norbert.
jdj, fotó: archív
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November 29.:
Ilma Rakusa lesz a Rimaszombati
Kávéház vendége
A Rimaszombati Kávéház
mindenkit szeretettel vár
novemberi összejövetelére,
amelyre november 29-én,
kedden, 18.00 órai kezdettel kerül sor a Három Rózsa Kávéházban (Fő tér 20.)
Minden porcikája közép-európai címmel Ilma Rakusa
írónővel
találkozhatnak,
akinek beszélgetőpartnere
Juhász Katalin lesz. Közreműködik: Molnár Zsuzsa.
Ilma Rakusa 1946-ban született Rimaszombatban. A magyar-szlovén származású írónő évtizedek óta Zürichben él
és németül alkot. Több kötete
is megjelent már magyarul és
szlovákul: Ostrov, Lassabban,
Rengeteg tenger (életrajzi regény), Love after love. „Nagy
realista mű” – írta a Magvető Kiadónál megjelent kötetről Nádas Péter, aki
a kötet utószavát is jegyzi. Az írónő az idén megkapta Rimaszombat Város
polgármesterének díját is.

A Gömöri Hírlap Hrinko Marián kiállítása
a Városháza Galériájában
olvasóinak
figyelmébe!
A rimaszombati Városi Hivatal egyúttal felhívja az olvasók
figyelmét, hogy amennyiben
nem kapnák meg időben a
lapot, jelezzék azt a város
ingyenes, 0800/222 820-as
számán, esetleg a szerkesztőség telefonos elérhetőségein
(047/56 04 674, 047/56 04 676).
A terjesztés a posta hatáskörébe
tartozik ugyan, de a Turisztikai Információs Központ és
a szerkesztőség munkatársai
mindent megtesznek azért, hogy
az olvasók a lapot időben megkapják. Aki három munkanapon
belül nem jut hozzá a laphoz,
az jelentkezhet a Turisztikai
Információs Központban, ahol
a készlet erejéig pótolhatja a
hiányzó lapszámokat.
A lap egyes számait egyébként
megtalálják a város internetes
oldalán
(http://hu.rimavskasobota.
sk/?id_menu=46398) is.

A rimaszombati Turisztikai Információs
Központ és a Magán Szakközépiskola
Rigó László alpolgármester védnöksége
alatt december 7-én, szerdán 10.30 órai
kezdettel nyitja meg Hrinko Marián
Progresszió című kiállítását a Városháza
földszinti kiállítótermében.
A kiállítást Kovács Tünde tanárnő nyitja
meg, közreműködik Illés Benjámin harmonikán.
A kiállítás január végéig látogatható.

Megemlékezés
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November 30.:
Holló Barnabás restaurált domborművének ünnepélyes felavatása
A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumban november 30-án,
szerdán 13.00 órai kezdettel kerül
sor a gömöri születésű művész,
Holló Barnabás (1865-1917) „Az
akadémia megalapítása 1825 november 3-án“ restaurált domborművének ünnepélyes felavatására.
Az ünnepélyes felavatásra Czimbalmosné Molnár Éva nagykövet
asszony, Magyarország szlovákiai
nagykövete védnöksége alatt kerül
sor gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából
a 2016-os Széchenyi-emlékév keretén belül. Az ünnepségen tárogatón
játszik Delényi Éva, Holló Barnabás rokona.

November 30-ig jelentkezhetnek a
leendő tátrai lovagok

Szlovákia összes alap- és középiskolája részt vehet a Tátrai lovagok
címet viselő projektben, amelyre november 30-ig lehet jelentkezni
a www.tatrytieri.sk internetes oldalon.
Az összes bejelentkezett iskola számára a szervezők elküldik a versenyhez
szükséges anyagokat, amely egyébként két részből tevődik össze. A verseny
döntőjére 2017 júniusában a Magas-Tátrában kerül sor.

GH-53/16

Megemlékezés
A múltba visszanézve valami fáj,
Valakit keresni, aki nincs már.
Életed a munka volt és a szeretet,
Amit feledni nem lehet.
Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,
Melyet türelemmel viseltél magadban.

Szomorú szívvel emlékezünk
2016 november 15-én
halálának 1. évfordulóján a szerető férjre,
édesapára, nagyapára és rokonra

Küzdöttél, de már nem lehetett,
A csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él az, akit nagyon szerettek.

Fájó szívvel emlékezünk halálának 5. évfordulóján

Bán Istvánra

Csobó Alicára

Rimaszombatból

(Rimaszombat)

Emléked örökké szívünkben él.

Emlékét őrző édesanyja és szerető családja

A gyászoló család.

GH-54/16

GH-55/16
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Figei Tibor világbajnoki címet szerzett

Figei Tibor az idei Párizsban szerzett Európa-bajnoki cím után
fantasztikus tettet hajtott végre,
ugyanis a chanbara őshazájában,
Japánban volt képes elhódítani a
világbajnoki címet. Hazaérkezése
után a rimaszombati Városháza
előtt szurkolók, klubtársak fogadták, de beírhatta nevét a város
nagykönyvébe is.
De mi is az a chanbara? Egy 1971ben Japánban létrejött harci sport,
amelynek alapítója Tetsundo Tanabe,
aki jelenleg is a nemzetközi szövetség elnöke. Magának a sportágnak
többféle változata van, lehet rövid
karddal, rövid karddal és pajzzsal,
hosszú karddal egy kézben, hos�szú karddal egy kézben és pajzzsal,
hosszú karddal két kézben, rövid és
hosszú karddal egyszerre, de pálcával, gerellyel és kétoldalú karddal is
vívni. A chanbara az utóbbi időben
rohamos fejlődésnek indult, s világszerte egyre népszerűbb. A szövetségnek már több mint 300 ezer
tagja van, s mintegy 4 ezer hivatalos
oktatója. A chanbara őshazája, Japán
mellett az Amerikai Egyesült Álla-

mokban, Franciaországban, Ausztráliában, Ukrajnában, Olaszországban,
Németországban, de például Egyiptomban is megsokszorozódott a versenyzők és a versenyek száma is. Az
idei Európa-bajnokságot Franciaországban rendezték, de a világbajnokságokat hagyományosan Japánban
tartják. A chanbara más harci sportoktól eltérően nem kegyetlen sport,
hanem sokkal inkább dinamikus, sok
függ a versenyző taktikai képességeitől, a gyorsaságától és a test mozgékonyságától is.

Figei Tibor tornatanár, s évek óta
mint remek sportlövőt ismerték a
városban és szerte Szlovákiában. De
már hosszú évek óta megszállottja a

Két győzelem és egy vereség
a hokisok mérlege
Amíg idehaza a volt listavezető
breznóbányaiakat is legyőzték,
addig idegenben továbbra sem nagyon megy a rimaszombati HKM
II. ligás jégkorongozóinak. A csapat 12 forduló után a homonnaiak
és a breznóbányaiak mögött a harmadik helyen várja a folytatást.

Másodszor találkozott ebben az
idényben a bártfaiakkal a HKM csapata, s az idegenbeli 7:1 arányú győzelem után itthon sem hagyott kétséget afelől, hogy jelenleg az övék a
jobb csapat, s már az első harmadban
4:0 arányú vezetésre tett szert. Igaz,
a folytatás már kiegyenlítettebb játékot hozott, de a hazaiak magabiztos
győzelme egy pillanatig sem forgott
veszélyben. A rimaszombatiak góljait Domajev (3), Balko (2), Šagát és
Skvorcov ütötték.
November 17-én Liptószentmiklósra utaztak a rimaszombatiak, ahol
viszont csak az első harmadban
tartották a lépést a liptóiakkal, a

második harmadban viszont már a
hazaiak uralták a játékot, s végül 56
néző előtt 7:3 arányban győztek. Két
nappal később a nemrég még éllovas
breznóbányaiak utaztak Gömörbe, s
Eduard Giblák legénységének volt
miért visszavágnia, hiszen a 3. fordulóban rendkívül szoros küzdelemben
kapott ki 6:5 arányban. A küzdelem
most is igen szoros volt, de ezúttal a
harmadik harmadban a HKM tudta a
maga javára fordítani a mérkőzést, s
a mintegy 300 néző előtt Skvorcov
két, Filipiak és Ján Slovák góljaival 4:2 arányú győzelmet aratott.
November 26-án a rimaszombatiak
Tőketerebesre utaznak.
A HKM eredményei: HKM Rimavská Sobota–HK Bardejov 7:2 (4:0,
2:2, 1:0), MHk 32 Liptovský Mikuláš–HKM Rimavská Sobota 7:3
(2:2, 2:0, 3:1), HKM Rimavská Sobota–HK Brezno 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
A táblázat állása:

keleti harci művészeteknek is, így
évekig űzte a wing tsungot (kínai
harci művészet) vagy a chanbarához
közelebb álló, s a Fülöp-szigeteken
honos eskrime nevű, pálcákkal és
kardokkal vívott sportágat. A chanbarával annak szlovákiai meghonosítója, Boris Lieskovský révén (aki
edzője is a válogatottnál) került kapcsolatba. Az első jelentős megmérettetése Figeinek az idei párizsi Európa-bajnokság volt, ahol Tibor egy
arany (hosszú karddal – kétkezesen)
és egy bronzérmet (rövid karddal és
pajzzsal) szerzett, míg egy hónappal
később egy olaszországi versenyen
két ezüstéremig jutott.
A Tokióban megrendezendő világbajnokságot (ahová mellette még
maga a 26 esztendős Lieskovský és
egy 13 éves kassai fiú, Adam Balčík
jutott ki) mintegy négyhónapos intenzív edzőmunka előzte meg, s bár
elég nagyok voltak a várakozások,
Figei már azzal is elégedett lett volna, ha a negyedik fordulóig, vagyis
a legjobb nyolcig eljut. De miután
sikeresen túljutott a harmadik fordulón, ahol majdnem kiesett, már senki

sem állíthatta meg, pedig csupa távol-keleti versenyzővel és többnyire juniorokkal kellett megküzdenie.
Ebben a sportágban ugyanis nincsenek korosztályok, így a 35 éves
Figei többnyire nála jóval fiatalabb
versenyzőkkel csapott össze, de a
rutin mellette állt, s végül minden
ellenfelét legyőzve megszerezte a
világbajnoki címet.
Figeit a szponzorai és a klubja, a
Falcon, valamint a lelkes szurkolók
a Városháza előtt köszöntötték, de
maga a város sem maradt ki az ünnepségből, s a Városháza esketőtermében ünnepi fogadást adtak a friss
világbajnok tiszteletére, aki beírta a
nevét a város nagykönyvébe is. De
az ünneplésnek már vége, s Figei
most már megsokszorozódott erővel
készül az újabb megmérettetésekre,
hisz Európa-bajnokság és világbajnokság lesz jövőre is, sőt 2017-ben
Lengyelországban megrendezik a
harci sportok világjátékát, amelyen a
chanbara is helyet kapott, így Figei
Tibor sem maradhat le róla.
jdj, fotó: gecse

Prošovský kapusgólja,
más semmi
Az utolsó két őszi fordulóban sem
tündökölt a rimaszombati MŠK
II. ligás csapata, s bár Eneszkén
pontott szerzett, amihez Prošovský
kapusgólja is kellett, idehaza alig
150 néző előtt kiütéses vereséget
szenvedett az iglóiaktól.
Eneszkén a nagy szél is jelentősen
befolyásolta a mérkőzést, s bár a
hazaiak már a 8. percben vezetéshez jutottak, a 33. percben a batyiak
kapusa, Marek Prošovský kirúgása
egy pattanás után a hatalmas szélnek is köszönhetően meglepte a hazaiak kapusát, s a hálóban kötött ki.
Pár perc múlva Janco használta ki a
hazaiak indiszponáltságát, s így vendégvezetéssel végződött az első játékrész. A második félidőben viszont
a hazaiaknak kedvezett a szél, ezt ki
is használták, s egyenlíteni tudtak.
Az iglóiakkal viszont nem tudott mit
kezdeni Csányi Csaba együttese, s
már a negyedik percben vendéggólt
láthatott a maroknyi közönség. A
vendégek még háromszor betaláltak
a mérkőzés folyamán, így a hazaiak
az utolsó helyen várják a tavaszt, s
a következő idényben már csak a 3.
ligában szerepelnek majd.

Az MŠK összeállítása: Prošovský–
Vasilko, Szpaszojevics, Diamougue,
Morháč (62. Püspöky)–Kuridze (90.
Petrusz), Lačarak, Petrán, Vargic,
Janco (38. Miklovič)–Husaník
További eredmények: Igló–Lipany
6:0 (3:0), Zólyom–VSS Kassa 1:2
(0:1), Bártfa–Lokomotíva Kassa 0:2
(0:1), Poprád–Liptószentmiklós 2:0
(2:1)
16. forduló:

MŠK Rimavská Sobota –
FK Spišská Nová Ves 0:4 (0:2)

g.: Čekovský (14.), Kováč (39. és
67.), Vilkovský (77.)
150 néző, vezette: Horváth, sárga
lap: Janco, Morháč, Husaník, Petrán
Az MŠK összeállítása: Prošovský–
Vasilko, Szpaszojevics (78. Gazda),
Diamougue (72. Petrusz), Morháč–
Kuridze, Lačarak (46. Püspöky),
Petrán, Vargic, Janco–Husaník
További eredmények: Liptószentmiklós–Eneszke 6:1 (2:1), Lipany–
Bártfa 0:2 (0:2), Lokomotíva
Kassa–Zólyom 4:0 (4:0), VSS Kassa–Poprád 2:1 (2:0)
A táblázat állása:

15. forduló:

FK Haniska–MŠK Rimavská
Sobota 2:2 (1:2)

jdj, fotó gecse

g.: Silva Santos (8.), Beck (53.)–
Prošovský (33.), Janco (38.)
115 néző, vezette: Ďurčo, sárga lap:
Szpaszojevics, Vargic

jdj

