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Mindenkit vár
a Gömör-Kishonti Vásár!
Szeptember 25.-26.-án kerül sor immár huszonhetedik
alkalommal a Gömör-Kishonti Vásárra, amely az árusok
és lacipecsenyések gazdag kínálata mellett több kísérőprogrammal is várja a Rimaszombatba látogatókat.
9.00-kor a Városi Művelődési Központban nyílik meg
a gyümölcs-, zöldség és virágtermesztők idei kiállítása,
9.30.-kor adják át a legszebb kiskertek és virágos balkonok versenyéért kiírt díjakat, délután 14.00 órától a Fő
téren fúvószenekarok találkozójára kerül sor, amelynek a

házigazdája a Sobotienka együttes. Este Robo Šimko és a
Massriot együttes ad koncertet. A vásár ünnepélyes megnyitója szintén a Fő téren lesz 11 órakor. 26.-án, szombaton nyolcadik alkalommal kerül sor a polgármester kupájáért kiírt női röplabdatornára, amelynek a Tompa Mihály
Alapiskola Nyugat-lakótelepi tornacsarnoka ad otthont.
A szervezők mindenkit sok szeretettel várnak!
jdj, fotó: archív
Részletes program a 7. oldalon

Sokan vagyunk úgy, hogy
hamarabb felfedezzük a spanyol
tengerpartot vagy elandalgunk
a newyorki Szabadság-szobor
árnyékában, közben vidékünk
tele van csodálatos természeti
értékekkel, ahová a nyugati
turista szívesen jönne kikapcsolódni, ha meglennének hozzá
az infrastrukturális feltételek. A
napokban szép idő lévén baráti
társasággal elhatároztuk, hogy
felfedezzük a Cseres-hegység
egyes, a turistakalauz szerint is
könnyen megközelíthető területeit, s elindultunk az ún. zöld
turistajelzésen. Egy ideig ment
is minden, mint a karikacsapás,
a zöld jelzés sűrű időközönként
váltogatta egymást, nem adott
lehetőséget az eltévelyedésre.
Nem sokkal a csúcs előtt viszont
váratlan akadályba ütköztünk.
Az addig rendezett, tiszta erdős
szakasz után sűrű dzsungel
keresztezte az utunkat, s a csúcs
megmászása helyett mérgesen
csörtettünk vissza az áthatolhatatlan őserdőből és közben
folyamatosan szidtuk azt, aki a
jelzést felrajzolta. Csak később,
végignézvén a hegyoldalon,
tudatosult bennünk, hogy az
igazi bűnösök azok, akik pár
évvel ezelőtt az egész oldalt
letarolták, de nem fásítottak,
így a természet őserdőként foglalta azt vissza magának. Ahogy
hazafelé jövünk, bár már sötét
van, fűrészelésre és autózúgásra
leszünk figyelmesek. Közvetlenül
a falu felett irtják az erdőt, de
félek tőle, hogy az utógondozás
itt is elmarad.

SZEBB LAKÁS, SZEBB
KÖRÜLMÉNYEK + TETŐK
www.valea.sk, valea@valea.sk
Nyustya, Francisci u. 167.
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A megyefőnöki székért Mikuš Maňkával
és Šimkoval száll ringbe
November 14.-én az idén immár negyedszer járulunk a választási urnákhoz, hogy a köztársasági
elnök és az EU-s képviselők után megyei képviselőket és megyefőnököt válasszunk.

Kerületünkben eddig három megyefőnök jelölt
ismert hivatalosan. A novemberi megmérettetésen Jozef Mikuš, Vladimír Maňka és Jozef Šimko
már biztos részt vesz, míg a jelenlegi elnök, Milan
Murgaš még nem döntött. Terveikről kérdeztük
őket.
Az első, aki hivatalosan bejelentette indulását a választáson,
Jozef Mikuš parlamenti és megyei képviselő, aki négy éve
vesztett
Murgašsal
szemben. Újbóli indulásának fő okaként
a kerületünkben uralkodó rossz körülményeket jelölte meg.
„Annak ellenére, hogy a megyének éveken keresztül rekord méretű adóbevételei voltak, nagymértékben el van adósodva. Az egyes botrányok,
elvesztett perek sokasága, a megyehivatalban lefolyt korrupcióellenes vizsgálatok, nem átlátható
gazdálkodás a kerület vagyonával mind ismertek
a médiából. Kritikus a helyzet az egészségügy és
a szociális ügyek terén is. Meggyőződésem, hogy
lehet másképp, jobban is gazdálkodni” – mondta
Mikuš. Elsődleges célja a megye élén a hivatal komolyságának és becsületének visszaszerzése lesz.
„A politikát szolgálatnak tartom. A helyi és országos politikában kifelytett tevékenységem is ezt
bizonyítja. Ezt a fajta munkarendszert és hozzáállást szeretném bevezetni a besztercebányai Kerületi
Hivatalban is. Szeretném bebizonyítani, hogy működhet botrányok nélkül is, rendesen, átláthatóan.
Az összes vagyoni és pénzbeli tranzakció, beleértve
a költségvetést is elérhető lenne az interneten, így
a polgároknak lehetőségük lenne ezt ellenőrizni és
figyelemmel kísérni. Természetesen rendet kéne
kell mogatások kihasználtságának mértéke elenyésző. Fontos lenne ezen javítani, főleg a közlekedés
és az egészségügy ágazatában, ahol a megye 1 centet
sem kérvényezett. Jelenleg nem működik az egyes
községek közötti együttműködés sem, s ebből kifolyólag is a regionális különbségek elmélyülnek és a
Gömörhöz hasonló régiókban a munkalehetőségek
megszűnnek.” Jozef Mikuš a jobboldali pártok támogatásával indul a választáson.
Vladimír Maňka a Smer-SD európarlamenti képvi-

selője azért indul a választáson, mert Szlovákia abban az időszakban van, mikor is 2013-ig lehetősége
van uniós támogatásokhoz jutnia. „Ha ezt a lehetőséget elszalasztjuk, már hiába fogunk utólag sirán-

kozni. Ha ezt képesek Mozgalom (HZD) tiszteletbeli elnökével, s az elnök
vagyunk megtenni, a támogatásáról biztosította mind a jelölést, mind
akkor új munkalehe- pedig a koalíciót a Szlovák Nemzeti Párttal. A hat
tőségeket teremtünk
kerületben a Smer a Demokratikus Szlovákiáért
és az itt élő emberek Mozgalommal (DSZM) kötött koalíciót, mondja
életszínvonalát nö- Šimko, míg a HZD a Szlovák Nemzeti Párttal állaveljük majd. Vannak
podott meg a közös együttműködésben. Kérdésemvele tapasztalataim
re, hogy ezzel a döntésével nem kockáztatja-e azt,
g yá r i ga z gat ó ké n t , hogy elveszíti a magyar szavazóit, Šimko azt feleli,
polgármesterként, hogy reményei szerint ezzel a döntéssel az északépviselőként – ke- ki régiók szlovák érzelmű választóit is meg tudja
rületünkben élő emberekben rengeteg lehetőség
nyerni, s a magyar választók, akik viszont jól ismerejlik és együtt képesek vagyunk javítani életü- rik őt Rimaszombatban és környékén, támogatják
kön.” Fő célja új, megtartható munkahelyek meg- őt, s nem fordulnak el tőle, csak azért, mert a SZNP
teremtése, a szegénységbe zuhanás kockázatának
támogatásával indul. „Ha megnézi, a párt helyi
csökkentése, lakosaink életkörülményeinek javí- képviselői kivétel nélkül rendes emberek, akiknek
tása. „A besztercebányai kerületben legnagyobb a
semmi bajuk nincs a magyarokkal, de kiemelten
munkanélküliség az országban. Biztos, hogy lako- fontosnak tartják a nemzeti érdekek képviseletét. S
saink jobb életet és kilátásokat érdemelnek. Egyik nélkülük jelenleg nem lehet eredményesen politicélom a régió északi és déli része közti barátságos
zálni Szlovákiában” – teszi hozzá az alispán. S milégkörön alapuló együttműködésének megterem- vel a megyén belül a Rimaszombati járást az elmúlt
tése. Hiszem, hogy a kormány, a régió és az ország
ciklusban is elhanyagolta a jelenlegi megyei vezelakosainak segítségével képesek leszünk javítani a
tés, megválasztása esetén prioritásként szeretné
gazdasági együttműködésünkön és új munkahelye- kezelni a déli régiók érdekeit, s kész mindenkivel
ket teremteni. A hivatalban olyan szabályokat ve- együttműködni. Hajlandó a magyar pártokkal is az
zetünk be, hogy gazdálkodásunk átlátható legyen, összefogásra, s a napokban Bugárral, Csákyval és
gazdaságos és igazságos a járásokkal szemben” – Világi Oszkárral is szeretne tárgyalóasztalhoz ülni.
tette hozzá Maňka.
„Mindent meg akarok tenni azért, hogy a szlovák és
És végül mit is jelent Maňka számára jelöltsége
a magyar emberek békében éljenek egymás mellett,
az európaparlamenti képviselői mandátuma tükré- s azt érezzék, hogy mindannyiukra szükség van
ben? „A 2004-2005 közti időszakban polgármes- ahhoz, hogy a régió szekere kimozduljon a kátyúterként és európarlamenti képviselőként tevékeny- ból” – hangsúlyozza. Végezetül azt kérdezem, hogy
kedtem. Ebben az időszakban a bankok Zólyomot milyen kampányt tervez, mire örömmel újságolja,
az ország legjobban gazdálkodó városának ismer- hogy már készülnek az óriásplakátok, amelyeken
ték el és sikerült az egy főre jutó befektetett uni- közösen szerepel az elnökkel, de nem hisz a kamós pénzek alapján megszereznünk az első helyet. pánygyűlésekben, bár ahová meghívják, szívesen
Emellett sikerült majdnem nullára szorítanunk a
elmegy, s megosztja az emeberekkel a véleményét.
város törlesztőrészleteit. Ha a választáson bizal- S ha nem sikerül, akkor sem esik kétségbe, hisz
mat szavaznak nekem, akkor mindent megteszek még így is összejöhet a képviselői poszt, s Rimaannak érdekében, hogy az egész régiónak segítsek szombatban is számtalan feladat várja.
olyan mértékben, mint ahogy Zólyomban sikerült”
– jegyezte meg a képviselő úr. Vladimír Maňka a
Megkérdeztük a Magyar Koalíció Pártja járási elnöSmer-SD és LS-HZSD pártok közös jelöltje.
két, Auxt Ferencet is, hogy indít-e a párt megyefőnök-jelöltet, de a párt járási szervezete csak a szepJozef Šimko alispán, tember 24.-én esedékes járási konferenciáján hoz
megyei alelnök so- végleges döntést mind a megyefőnök, mind a képkáig hezitált, hogy viselőjelöltekről. Szeretnék, ha Rimaszombat és a
elinduljon-e a me- vidék is 3-3 képviselőjelöltet adna. Kérdésünkre,
gyefőnöki posztért. A hogy el tudná-e képzelni Jozef Šimko támogatását,
végső döntést azután
mosolyogva csak annyit felelt: „A politikában semhozta meg, hogy a
mi sem lehetetlen, de bármennyire is jó a kapcsolamúlt héten találko- tunk az alispánnal, a döntése után nagyon nehezen
zott Ivan Gašparovič
tudnánk elképzelni bármiféle együttműködést”.
köztársasági elnökamb/jdj, fotó: archív
kel, a Demokráciáért
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Segítenek
nekik jobban
élni
A Dúsa utcai lakosok a nyár folyamán
nem unatkoztak. A higiéniai központ
és mosoda dolgozói a Városi Hivatal
Kulturális és Szociális Osztályának
alkalmazottaival együttműködve
érdekes képzéseket, valamint alkotó és
pihentető programokat szerveztek.
A káros társadalmi jelenségek elleni védekezés, a
higiénia fontosságának megismerése, a gyerekek
motiválása az iskola befejezésére és az értékes
életvitelre való nevelés – ezzel jellemzi a szociális
osztály dolgozói nyári munkájának fő céljait Kecskeméti Angéla szociális előadó. „Megmutattuk nekik, hogy jobban is lehet élni” – teszi hozzá.

A nyári programokat leginkább a fiatal családoknak
és gyerekeknek szánták. Beszélgettek az egészségről való gondoskodásról, az egyén személyiségének
fejlesztéséről a roma közösségen belül illetve a családtervezésről. Mivel a roma származású lányok
viszonylag fiatalon vállalják az anyaságot, fontos
volt megismertetni velük, mennyi áldozathozatalt is kíván a megfelelően működő családi élet. A
képzés keretében megtanulhatták azt is, hogyan
előzzék meg a családon belüli erőszakhoz vezető
krízishelyzeteket.
A gyerekek szabadidejének kellemes és hasznos
eltöltéséről a szervezők gazdag programmal gondoskodtak. Részt vehettek képzőművészeti foglalkozásokon, diszkón, de akár gyümölcsrétest is
süthettek. Akinek ez nem lett volna elég, az énekelhetett hagyományos roma dalokat is.
Vincze Mária, a higiéniai központ dolgozója véleménye szerint a Dúsa utcaiaknak hosszú távú törődésre van szükségük. Ezért a szociális dolgozók
a jövőben is szeretnék majd a jobb élet felé vezető
úton segíteni tovább őket.

A Fundament Polgári Társulás szeptember
25-én 9,00 órai kezdettel kultúrbörzét
rendez, amelyen bemutatkozási lehetőséget
kínál minden civil szervezetnek, csoportosulásnak és intézménynek, amely a szlovákiai
magyar kisebbség kultúrájával foglalkozik a
régióban. A nyilvánosság előtt bemutatkozni
kívánók részére prezentációs panelek és
vetítő lesz biztosítva. Az intézmények 10
perces szóbani bemutatkozási lehetőséget
is kapnak. Kérünk minden érdeklődőt, hogy
részvételi szándékát jelezze személyesen a
Fundament PT irodájában (Francisciho 1, 1.
em., a VUB épülete), vagy a 047/56 31 983 és
0905 944648 telefonszámokon. Helyszín:
VMK, Rimaszombat, Ganevia galéria.
jdj

Befejeződött
a Hot Art
Befejeződött a Hot Art nyári kulturális fesztivál, amelyen magyar fellépő ugyan nem volt,
viszont a szlovák művészet jeles képviselőinek tapsolhattunk. A fesztivál végén előbb
a Hal hármasban c. krimikomédiát játszotta
egy, a pozsonyi Nemzeti Színház tagjaiból
verbuválódott alkalmi társulat, majd a neves
dzsesszzenész, Oscar Rózsa adott koncertet.
a helyi anyagokból megformázhatták korunk emberének életszemléletét tükröző alkotásaikat.
A tárlat megnyitóján, amely még csaknem
másfél hónapig lesz látogatható, fellépett a helyi
M.E.L.L. folkrock zenekar is, amely gömöri dallamokkal szórakoztatta a résztvevőket.
Kép és szöveg: amb

A gyors segítség
életet menthet
Szeptember 12.-én van az Elsősegélynyújtás világnapja, s ennek a tiszteletére a rimaszombati Fő téren
is bemutató napot tartottak, amelyet az Általános
Egészségbiztosítóval és a Regionális Egészségügyi
Hivatallal közösen a Szlovák Vöröskereszt Területi Választmánya szervezett. A cél a nyilvánosság
figyelmének a felhívása volt az elsősegélynyújtás
fontosságára, hisz köztudott, hogy nagyon kevesen képesek végszükség esetén segítséget nyújtani, holott az esetek döntő többségében a gyors
beavatkozás életet menthet. A főleg iskolásokból
álló közönség megnézhette, hogyan is kerül sor el-

Kultúrbörze
Rimaszombatban

mak

Gömöri jelenség
A rimaszombati Városháza kiállítótermében szeptember 3.-tól látogatható a Gömöri jelenség (Fenomén Gemer) című kiállítás. A kiállított fotók révén
a közönség megismerheti a Fenomén Gemer
´09 keramikus szimpóziumon született alkotásokat.
Az Osgyáni Zöld malomban, 18-35 éves fiatal művészek: Eva Pelechová, Gabriel Vach, Julie šišková,
Kristína Kollárovicsová, Martina Uličianska, Martina Zborovjánová és Zuzana Košteynová részvétele
mellett zajlott rendezvényt, ahol vendégül látták
Renate Hahn képzőművészt is, a kulturális minisztérium támogatásával a Képzőművészeti főiskola
szervezte. Rudolf Malacký, a rendezvényt szervező
csapat vezetője szerint fő céljuk a mára már feledésbe merült gazdag gömöri keramikus hagyományok
felelevenítése volt. Az alkotás során új technikákat
sajátíthattak el a résztvevők, amelyek segítségével
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sősegélynyújtásra szükség esetén, de vérnyomás-,
vércukor- és koleszterol mérésére, sőt anyajegyek
dermatológiai kivizsgálására is lehetőség adódott.
A Vöröskereszt a régióban hasonló bemutató akciókat szervezett Tiszolcon, Rimapílán és Feleden is.
Kép és szöveg: mak

jdj, fotó: jdj és amb
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Különdíjas lecsót főztek a batyiak
A Wass Albert Magyar Nyugdíjas Kör évek óta
kapcsolatot ápol a parasznyai nyugdíjasokkal, s
már többször vendégül látták egymást. Idén a rimaszombatiak kaptak meghívást Parasznyára, a
harmadik lecsófesztiválra, mely meghívásnak szívesen tettek eleget, s tizennégy fővel képviselték is
a kört, úgy, hogy ők maguk is aktív részesei voltak a
rendezvénynek. Nagyon sok szép élménnyel és jóérzéssel telve, magyarságban megerősödve érkeztek haza. Beszámolójuk alább olvasható:
Szeptember 12-én hét órakor indultunk, két
napra. Szeretettel fogadtak. Mindenkinek el volt
készítve a hely, öt csoport volt, aki a lecsót főzte.
Katlanok is elkészítve, a sátor alatt mindenki részére külön a hozzávalók; szalonna, kolbász, paprika,
paradicsom, mert mi a hagyományos lecsót készítettük. Volt, aki babos lecsót, csirkehússal, pörkölttel, gombával, tejföllel, csirke májast, rizsest,
tarhonyást főzött. Mikor kész volt mindenkié,
akkor a zsűri elé kellett vinni kiértékelésre. Kihir-

dették az eredményt, s mi, a rimaszombati csoport
megnyertük a különdíjat, egy kerámia virágtartót.
Folytatódott a műsor, mi voltunk az elsők, akik bemutatkoztunk kis műsorunkkal.
Délután a tiszteletes asszony hívott meg az imaházba uzsonnára, ott átadtam a csoportajándékát,
majd a szállásra mentünk. Másnap istentiszteletre
került sor, utána a templomkertben a kopjafánál
koszorúzás volt, ahol minden csoport elhelyezett
egy kis koszorút. Ezt követően átmentünk a kultúrházba, ahol megvendégeltek bennünket, énekelgettünk, jött a jó ebéd, a finom töltött káposzta,
minden csoport énekelt, szórakoztunk. Délután
olyan nagy eső és jég esett, hogy nem lehetett kimenni az udvarra, bent folytatódott a műsor. Elérkezett a búcsúzás ideje, a csoportok képviselői
felmentek a színpadra, hogy megköszönjék a rendezőknek a szeretetteljes fogadtatást, a gondoskodást – a két nap alatt kb. 300 személy volt jelen.
Forró öleléssel, sok puszival és szép emlékekkel

szerencsésen hazaérkeztünk. A helyieken és a
rimaszombatiakon kívül jelen volt még Putnok,
Miskolc és Kárpátalja két csapata, de ott volt Mezőkövesdről a Matyó táncegyüttes is.
Hadobás Lászlóné, kép: moly

Masszázs feszültségoldásra is
Csíkfejes Zsuzsannának régi nagy álma
valósult meg, hogy Rimaszombatban
megnyithatta saját kis masszázsszalonját.
Zsuzsa okleveles masszőr, tanulmányait Kecskeméten majd Budapesten végezte. Szerette volna
már kipróbálni magát a szakmában, hiszen eddig
könyvelőként dolgozott, s még most is csak másodállásban tud masszírozni. De elszánta magát,
s ez év áprilisában elkezdte intézni a hivatalos papírokat. Kiváltotta a magánvállalkozói engedélyt,
hitelt vett föl, helyiséget keresett a városban, s a
Városi Lakásigazgatóság által üzemeltetett bérházban, az Európa vendéglő mellett meg is találta, a
rimaszombati Régiófejlesztési Ügynökség pedig a
reklámozásban nyújtott segítséget. Teljesen önállóan látott tehát neki a nem könnyű feladatnak.

„Optimistán állok hozzá, mert tudom, hogy lesznek kezdeti nehézségek” – mondja, s mikor leszögezzük, hogy a mai gazdasági helyzetben, s a bekebelező nagy vállalatok mellett ez valóban nagy
bátorságra vall, akkor hozzáteszi, hogy „merni kell,
mert hogyha nem nyitottam volna ki, akkor lehet,
hogy egész életemben bánnám, hogy nem próbáltam meg”. Szerdán és pénteken, s minden második hétfőn van nyitva a szalon, a hagyományos
masszázson kívül reflex-talpmasszázst is végez,
amely nagyon jó különböző betegségekre, segít a
megelőzésben, méregtelenítésben s helyreállítja a
belső egyensúlyt is. A masszázsnál teljes odaadással a kliensre figyel, hogy az ott eltöltött időt nyugalomban tölthesse, ami igazán nagyon lényeges a
túlhajszolt mindennapokban, s kinek ne jönne jól
a masszázs nyújtotta segítség a feszültségoldásban is. Zsuzsát érdekli a gyógynövény-terápia és

az energiai kezelések, ezek még távlati célok, de
mindenképpen szeretne olyan szolgáltatást bebiztosítani, amivel segítséget tud nyújtani, hogy az
emberek mindennapjai könnyebbek legyenek.
Kép és szöveg: moly

Léptek a fényben
A rimaszombati Gömör-Kishont Múzeumban Benedek László közreműködésével Oľga Bodorová
igazgatónő romániai alkotók fotókiállítását nyitotta
meg. A klub neve Lekno, s még 1976-ban alapították Nagyváradon, amelynek a tevékenységét Egri
Ferenc mutatta be. Megtudhattuk tőle, hogy még
abban az évben Léptek a fényben címmel megrendezték első kiállításukat, amely vándortárlatként
több romániai képtárba is eljutott. A képeken az
érzéseiket, az érzelmeiket fejezik ki. 1978-ban tartották meg az első nemzeti tárlatukat PREMFOTO
címmel, amelyet azóta is rendszeresen, kétévente
megrendeznek. 1990-ben Nagyvárad központjában

létrehozták a saját galériájukat, s onnét válogatják
ki azokat a képeket, amit a vándorkiállításon szeretnének bemutatni. Európa több mint 100 galériájában bemutatkoztak már, s ezenkívül Ázsiában,
Dél-Amerikában és Új-Zélandon. Szlovákiában
elsőként Rimaszombatban állítják ki a munkáikat.
A klub elnöke Tóth István. A rimaszombati kiállítás megvalósításában részt vett a Gömöri Fotóklub elnöke, Benedek László is. A Lekno részéről
jelen volt Egri Ferenc, Dobos László, Merta Gábor
és Petrila Gheorghe. A kiállítást megtisztelte jelenlétével Jana Uhrínová, a rimaszombati Körzeti
Hivatal elöljárója is. „Akkor, amikor megláttam a

két csomag képeit, nagyon megörültem” – mondta Oľga Bodorová, majd hozzátette: „Ez a kiállítás
az első volt, de nem az utolsó, mert mindig nagy
örömmel fogadjuk a román művészek munkáit”. A
kiállítás november 15.-ig tekinthető meg.
Csölle Edit, fotó: jdj
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Életutak Péterffy Gyöngyivel
Az Életutak sorozat idei szezonkezdő rendezvényére szeptember 5.-én került sor,
a vendég Péterffy Gyöngyi erdélyi származású, ma az USA-ban élő költőnő,
előadóművész volt. A helyszín változatlanul a tornaljai Rákóczi Magyar Ház.
Péterffy Gyöngyi nagy örömmel jött Gömörbe,
amiről már sokat hallott, de személyesen még sohasem járt ezen a vidéken. Már a rendezvény kezdete előtt beszélgetett az emberekkel, érdeklődve
az itteni közösségi-kulturális-társadalmi életről.
Asztalos Anita, a tornaljai gimnázium diákja elszavalta a költőnő Erős Hittel című versét, megteremtve ezzel az elkövetkezendő másfél óra hangulatát.
A műsor első részében ismertette életútját egy rövidebbre szabott beszélgetés keretén belül. A két rész
összekötő kapcsa a szintén idegenbe kényszerült,
erdélyi énekes, Tamás Gábor saját szerzeménye, az
Októberi tavasz című dala volt, amely felvételről
hangzott el. A második részben a művésznő megtartotta Küldetésünk a világban című önálló előadását, melyben a költő mint előadóművész, saját
versei tolmácsolása által avatta be a közönséget a
gondolkodásmódjába, a világról alkotott képébe.
Péterffy Gyöngyi Erdélyben, a Kis-Küküllő völgyében elterülő Gyulakután, református lelkészcsaládban született. A családot szétszabdalta a háború, osztályidegennek megbélyegezve, árvasággal

küzdött. Tanulmányait a Bolyai Tudományegyetem történelem-filológia szakán fejezte be, majd
Marosvásárhelyen és környékén tanított. Korhatár
előtt nyugdíjaztatta önmagát, hogy bekapcsolódhasson a rendszerváltásba, az erdélyi magyarság
javára. 1991-ben az Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel együttműködve megalapította a
Lórántffy Zsuzsanna Egyesületet. Új szellemiséggel
hirdette az erdélyi magyarság helyzetének megoldására vezető utat. Ezt követte a Bethlen Kata Kulturális Klub létrehozása. E szervezetek által igen
hasznos, eredményesen jótékony munkát végzett
megyei, sőt Erdély szintjén, felvéve nemzetközi
szervezetekkel a kapcsolatot Péterffy Gyöngyi még
Amerikából is segítette működésüket. Nem feledkezett meg a szülőfalujáról, rendszeresen hazalátogat. A diákok taníttatására koncentrálva, küldi
és hozza a segélyeket saját gyűjtéséből, az amerikai magyarság nevében is, megmentve ezáltal sok
magyar jövőt. Az USA-ban önálló előadásaiért neki
járó tiszteletdíjat azonnal küldi haza támogatásként.

Kicsi a világ
Prága az idegenforgalom fészke, a világ számtalan
országából érkező turistaáradat mindennapos
tanyája, a történelmi értékek és érdekességek fellegvára. Azt mondják, aki Prágában jár, törvényszerűen a Károly hídon is végigsétál. Aki pedig
ott sétál, az akarva-akaratlanul is rácsodálkozik a
hídon dolgozó ügyeskezű festők remekműveire, a
karikatúrákra, a gyors ütemben készülő portrékra,
az arcfestészet remekeire, a híd és a vár panorámáját láttató akvarellek, grafikák, pasztelrajzok színes
világára.

A hatalmas forgatagban, a bámészkodás és csodálkozás közepette a névkártyájukat, engedélyüket
vagy éppen személyi igazolványukat is kibiggyesztő piktorok sokaságában egyszer csak egy ismerős
névre és helységnévre bukkantam. Kicsi a világ –

Idegenforgalmi világnap Füleken
Szeptember 25. és 27. között a Besztercebányai megyén belül, Füleken ünneplik az Idegenforgalmi
világnap 30. évfordulóját. A háromnapos rendezvény célja a turizmus sokrétűségének bemutatása
különös tekintettel a helyi zománcipari hagyományokra és a térségen belül egyre dinamikusabban
fejlődő geoturizmusra.
A turizmus különféle termékeinek mintegy
1 000 m2-nyi területen történő propagálásán kívül
a látogatókat érdekes kísérőprogramok is várják.
A Jožo Pročko által vezetett kultúrműsorok
a műfajok széles választékát kínálják, amelyek
között az énekkarok szereplésétől, népzenétől és
néptánctól, a színházi előadásokon, musicaleken

és operetteken át, a zománcipari kiállítás, kézműves bemutatók és képzőművészeti workshop mellett, a könnyűzene neves előadóinak fellépéséig
még sok minden egyéb is megtalálható. A helyi kulturális élet ismert képviselőin kívül fellép az SZK
„aranycsalogánya”, Peter Cmorík, Ivka Kováčová,
Robo Šimko, Paľo Drapák, a J. B. Projekt, a magyarországi vendégelőadók közül pedig Varga Ivett,
a Magna Cum Laude és a Besh o droM együttesek,
valamint 11 fúvószenekar és mazsorettcsoport,
több történelmi bajvívó csoport is, ami a várudvarban és a város különböző pontjain felállított hét
színpadon mintegy 700 szlovákiai, magyarországi,
csehországi és szerbiai szereplőt jelent.

Korjellemző története van Péterffy Gyöngyi
Wass Alberthez címzett, neki dedikált, őt köszöntő költeményei keletkezésének, annak a meghitt
kapcsolatnak, mely közöttük kialakult, távol a közös szülőföldtől, ahonnan mindkettőjük életútját
messzi idegenbe terelte a kérlelhetetlen sors. A
Vezérlő csillag című kötet, melyet Wass Albert emlékezetére írt Péterffy Gyöngyi, s melyből néhány
példányt hozott is magával a művésznő, percek
alatt elkelt.
„Egymáshoz tartozunk, bárhol élsz, bárhol
vagy! Minden szétszakítás, uszítás, tiprás, kisebbségi sorba való nyomorítás, kivándorlás ellenére, világszerte a magyarság megőrizte egységes,
nemzeti-keresztyén-kulturális örökség hagyományának az ápolását más kultúrák alatt is. Ez a
kultúra képezi azt a világhálót, mely összeköt bennünket és ezt kötelességünk ápolni.” – mondta a
költőnő a rendezvény zárszavaként.
Balázs Emese, fotó: Benedek László

Lőrincz László Tornaljáról.
Igen, a földink évek óta a Károly híd fáradhatatlan piktora. Télen-nyáron ott rajzol, fest megrendelésre, vagy csak a saját gyönyörűségére. László
elmondása szerint nem Prágában lakik, mivel ott
drága az albérlet – így minden nap ingázik. A közeli
Lysá nad Labemben él barátnőjével, de hamarosan
Prágába költöznek. Egyelőre azonban még nem saját lakásba, mert mosolyogva azt is elárulta, ahhoz
még sok képet el kellene adnia. Ennek ellenére jól
érzi magát, gyakran gondol haza, de azért az igazi
művész-otthona már a Károly-híd a maga légkörével, a sajátos milliőjével, emberáradatával és mindennel, ami varázslatossá teszi.
Kép és szöveg: Polgári László

Vasárnap autóbusz-kirándulások formájában az
érdeklődők megismerhetik a Novohrad-Nógrád
Geopark legfontosabb helyszíneit, mint a somoskői
várat, Ajnácskőt, a Pogányvárat és a Ragács vulkánkúpját, valamint a Fülek környéki községek
látványosságait.
Kísérő rendezvényként kirakodó vásár, lovas
akadályverseny – negyven hazai és külföldi ló
szereplésével, szánhúzó kutyák és kutyafuttatás,
kinológiai bemutató, szánverseny, gyermek akadálypálya, íjászkodás, lovagoltatás és kocsiztatás,
a hegyi mentőszolgálat bemutatója, illetve egy nomád tábor életképe is megvalósul. A részvétel valamennyi programon ingyenes.
A rendezvény részletes programja a www.filakovo.sk
internetes oldalon tekinthető meg.
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Kiadványajánló
Katedra
– 2009/szeptember
Megújult arculattal és új szerkesztőkkel (Hodossy Gyula és Póda Erzsébet)
köszönti az új tanévet a szlovákiai
magyar pedagógusok és szülők lapja. A szeptemberi szám még visszatekint a nyári szünidőre, de
nem hallgatja el a nyelvtörvény miatt pedagógusokra háruló többletfeladatokat sem, olvashatnak
a hiperaktivitásról, egy komáromi Auschwitzkiállításról, s az egészséges életmódhoz is adnak
néhány megszívlelendő tanácsot. Az idén is jelentkeznek a Katedra-versenyek, az első feladatok már
olvashatók. Több sikeres csoportot és pedagógust
is bemutat a lap, kár, hogy a szerkesztők megrekednek a Csallóközben.

Irodalmi Szemle
– 2009/szeptember
A tartalomból: Gál Sándor: A rák
évada, Feljegyzések elmenőben,
Pomogáts Béla: „S szebb arcot ölt e
föld kies határa”, Markó Béla: nyelvtörvény és környéke, Polgár Anikó: Középkori latin költők, Duba
Gyula és Csehy Zoltán: Tóth László köszöntése,

Péterffy Gyöngyi: Kiáltó szó
A szlovák nyelvtörvény ellen.
A román oktatási törvény ellen.
Gondolok a virágok nyelvére,
a madáréra, mint kel át a
tájon –
hangzás, sóhajtás vagy
lehelet illat, ami száll
az ágon –
lepkét hívogatni,
és Istenem lepkét,
s én nem mondhatnám
lepke, lepke, lepkém?!
Mondhatom csak másként,
mi nem született bennem,
mert csak az lehetek

Jeles Napok
Grendel Lajos: Magyar líra és epika a 20. században (34)

Tücsök – 2009/szeptember
Az új kivitelben, Š. Horváth Klára
grafikai elrendezésében megjelenő lap felhívja az alapiskolások
figyelmét Benedek Elekre, aki 150 éve
született, elkalauzolja az olvasót az ártéri erdőkbe,
s bemutatja az elefántot, közli Tóth Elemér és Elek
Apó egy-egy meséjét, megtudhatjuk, hogy mit
csinálnak Szörnyék és poszteren megtalálhatják
Karl Benz első autóját is.

Dobos László: Hólepedő
A regény először 1979-ben látott napvilágot, akkor, amikor a közéletből
kitiltott szerző szinte bénának, teretlennek érezhette magát. Regényét
tehát parabolaként is olvashatta a szimbolikus jelentésekre fogékony olvasó. Az új kiadás a Madách
Posonium Antaeus könyvek c. sorozatában látott
ismét napvilágot.

10 %-os
kedvezmény 39. hét

- A magyar dráma napja
- Alzheimer-betegek napja

Szeptember 22.
- Európai autómentes nap

Szeptember 24.
- A szív világnapja

Szeptember 27.
- Idegenforgalmi világnap

Szeptember utolsó vasárnapja:
- Hallássérültek napja
- Tengerészeti világnap

Óriásparadicsomok
Rimaszombatban

Az ajánlott kiadványok megvásárolhatóak
a rimaszombati Tompa Mihály könyvesboltban.

azaz egyszál ember,
kit anyja nevelt fel!!
Ezt felejtsem én el?!
Ezt tagadjam én meg?!
Miért, miért, kiért?!
Kinek, minek használ
ez a NYELVGYILKOSSÁG?!
Nyelvem árulása!
Melyik nemzet dobja
papírkosárba?!
Csak az, ha kiskorú!
Ó virág, ó lepke!
Ó be szép a táj!
Csak magyarul ne halld?!
Madár, madár, madár!

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály könyvesbolt

Szeptember 21.

Lapunk az idén is folytatja gyümölcsöző
együttműködését a rimaszombati Tompa könyvesbolttal.
A Toplista játék mellett olvasóink hetente kaphatnak
10 százalékos kedvezményt a könyvesboltban.
Ehhez elég, ha kivágják szelvényünket és azt beviszik
a könyvesboltba. Fontos, hogy a kivágott szelvény
csak az aktuális héten érvényes, a későbbiekben azt
nem fogadják el, s azt nem lehet fénymásolni sem.

Ján Motyčiak rimaszombati lakos kertjében
óriásparadicsomok termettek. A legnagyobb
súlya 65 dkg. A szerencsés termesztő
ezúton is szeretne köszönetet mondani
szomszédjának, Tajti úrnak, ki biztosította
számára a bőségesen termő palántákat.
Kép és szöveg: mak

Horoszkóp
Szeptember 21-27-e között
Kos / Nyugalomra van szüksége. Kapcsolódjon ki a természetben.
Bika / A héten ügyeljen a dolgaira, veszteség
várható.
Ikrek / Egy látogatás kellemes találkozást
jelent.
Rák / Idősebb személytől kaphat segítséget.
Oroszlán / A hét folyamán kellemetlen
stresszre számíthat.
Szűz / A szeretett személlyel szép perceket
él meg.
Mérleg / A főnöke annyi munkával halmozza
el, hogy ki se lát belőle.
Skorpió / Őrizze meg tiszta látását, fiatalabb
személlyel lehet konfliktusa.
Nyilas / Fejezze be az álmodozást, s vegye
kézbe saját sorsát.
Bak / Baráti kapcsolataiban bizarr helyzetek
állnak elő.
Vízöntő / Melankolikus hangulatba keveredik, depresszió fenyegeti.
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 39. hétre
Szeptember 26., szombat
Salvator gyógyszertár
Szeptember 27., vasárnap
Rimava gyógyszertár

Fogorvos
Szeptember 19-20., szombat-vasárnap
MUDr. Tyborová Andrea, Rimaszombat,
Cukorgyári u. 23., Tel: 047/56 27 188
Neurológus MUDr. Kovács Katalin neurológus kedden és csütörtökön Füleken
rendel az új Poliklinika mellett, az ún.
Gordos-villában. Tel.: 047/4308110

MOZIMŰSOR
Szeptember 21., hétfő, 18.00 és 20.00

Jégkorszak - A dínók
hajnala
amerikai családi rajzfilm
Szeptember 24-27-ig,
csütörtök-vasárnap, 18 óra

Miért éppen Minnesota?
amerikai romantikus komédia
Szeptember 24.-27.,
csütörtök-vasárnap, 20 óra

Közellenségek
amerikai krimithriller

A mi házunk, a mi utcánk...

A Nógrád – Novohrad Geopark
fotóversenyt hirdet A mi házunk,
a mi utcánk... címmel a Novohrad
– Nógrád Geopark településeinek
legszebb utcája, háza, udvara és
tere cím elnyerése céljából. 2009.
szeptember 30.-ig küldhetik be a
jó minőségű képeket postai úton
vagy személyesen a következő címekre: Z. p. o. Geopark Novohrad
– Nógrád, Podhradská 14., 986 01
Fiľakovo, vagy zuzanapalenikova@
azet.sk (elektronikus formában). A
borítékra írják rá, hogy Fotosúťaž.
Kérik, hogy a beküldött fotók jó
minőségű fotópapírra legyenek
kinyomtatva, elektronikus formában is legyenek elküldve, a képek mérete min. 9x15 cm legyen,
a nyomtattott fotó hátán legyen
feltüntetve az alkotó, valamint a
település neve, ahol a fotó készült.
További infók: Páleník Zsuzsanna,
Podhradská 14., Fülek, tel: 0917
646 551 vagy a már feljebb közölt
e-mail címen.

2009. 9. 21.

Meghívók
Gyümölcs-, zöldség- és virágkiállítás –
szept. 25.-26.
A Szlovákiai Kertészek Szövetségének területi és városi
szervezete szeptember 25.-26.-án az idén is megrendezi gyümölcs, zöldség- és virágkiállítását a rimaszombati Városi Művelődési Központ épületében. A kiállítás
pénteken 9.00 és 16.00, szombaton 9.00 és 12.00 között látogatható, a belépés ingyenes.

Szlovák-magyar fesztivál lesz Klenócon –
szeptember 25.-27.
Visszatérés a zenei hagyományokhoz címmel
határmenti
fesztivált
rendeznek
szeptember
25.-26.-án Klenócon és a magyarországi Mihálygergén.
Szeptember 25.-én Klenócon az Amit a kiskert adott
c. kiállítással nyitják meg a rendezvényt, amelyet különböző gyerekrendezvények kísérnek. Ekkor kerül
sor a Az európai kulturális örökség megmentése c.
konferenciára is. Az este a folklórcsoportoké, szlovák,
magyar és lengyel csoportok mutatkoznak be. Másnap,
szombaton Mihálygergén főző- és pálinkaversennyel,
süteménykiállítással és mezőgazdasági kiállítással
folytatódik a fesztivál, amelynek záróakkordjaként kerül sor a Száll az ének szájról szájra c. folklórműsorra
magyar, szlovák és lengyel csoportok bemutatkozásával. A fesztivál szeptember 27-én hálaadó szentmisével
zárul a mihálygergei katolikus templomban.

Együtt! - Tamás Gábor koncert - október 9.

azet.skEzt az email címet a spamrobotok ellen védjük, megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript
használatát. Jelentkezési határidő: szeptember 30.
A résztvevők három témakörben versenyeznek:
1. Általános tudnivalók a Csemadok történetéről,
2. Power point program segítségével bemutatni az
alapszervezet működését, sikeres csoportját, rendezvényeit maximálisan 15 percben, 3. Felvázolni,
hogyan képzeli el a versenyző csapat a Csemadok
jövőjét helyi és országos viszonylatban (szóban és
írásban) A Power point bemutatók elküldésének
határideje: október 10., a cstvujvar@azet.sk címre. Kapcsolat és tájékoztatás: Danczi Mónika, tel.:
00421917478428, cstvujvar@azet.sk, Danczi József,
tel.: +421 905 850 266.

Pályázati lehetőség közösségi portálok,
honlapok támogatására

A Szövetség a Közös Célokért társulás a Szülőföld Alap Önkormányzati együttműködési és Informatikai Kollégiumával kötött megállapodás
értelmében pályázatot hirdet önkormányzatok
és országos, regionális, helyi közösségek által
működtetett magyar nyelvű (kétnyelvű) közösségi portálok, honlapok költségeihez való hozzájárulásra. A szakmai kollégium által meghatározott célú programokra minimálisan 100 000
forintot (270 €) maximálisan 500 000 forintot
(1 350 €) összeget lehet pályázati úton elnyerni. A
pályázati kiírás és a pályázati űrlapok letölthetők
a www.felvidek.ma és a www.szakc.sk honlapról, s
beszerezhetők a SZAKC valamennyi tájékoztató
irodájában. A pályázatokat szeptember 30-ig a
SZAKC dunaszerdahelyi irodájába kell benyújtani.

Kövecsesen a A kultúráért Gömörben és Gömörön
túl Polgári Társulás szervezésében a kultúrházban ad
koncertet a neves erdélyi énekes október 9.-én, pénte- Új pályázati felhívások a Corvinus Zrt.-nél
ken 19.00 órai kezdettel. A belépőjegy ára: 6 €. Bővebb A Corvinus Zrt. tevékenységének célja, hogy a határon túli támogatásokon keresztül hozzájáruljon
információk a 0915 83 02 86-as telefonszámon illetve
a www.tamasgabor.se honlapon. A koncerten többek – elsősorban a magyar nemzetiségűek által lakott
között az alábbi slágerek csendülnek fel: Ó, Erdély, területeken – a mikro-, kis- és középvállalkozások,
szép hazám, Gyere velem a Hargitára, Hervadó petú- valamint az önkormányzatok és azok társulásainak,
intézményeinek fejlesztési, beruházási programjainiák, Csak a szívünkben nem száll az idő, A Hargita
hoz. A Corvinus Támogatásközvetítő Zrt. megjelenalján lakom én..., Még egyszer nálad jártam én, Fekete
tette az új pályázati kiírásait a következő témakövonat, Mondd mért szeretsz te mást..., valamint régi
rökben: turisztikai rendezvény / kísérő rendezvény
olasz melódiák.
szervezése az őszi-téli időszakban; tour-inform iroda létrehozása; információs táblák és kiadványok
készítése. A pályázatnak tartalmaznia kell a rendezvény célkitűzését, megvalósításának leírását és tervezett, részletes költségvetését, a megvalósításhoz
Vetélkedő a Csemadokról
szükséges saját erő (készpénz+hitel) feltüntetéséA Csemadok Országos Tanácsa megbízásából, a Cse- vel. A támogatás mértéke, devizaneme: turisztikai
madok Érsekújvári Területi Választmánya és a Cse- rendezvény/kísérő rendezvény szervezése témában
madok Párkányi Alapszervezete vetélkedőt szervez
legfeljebb 5 millió forint. Saját erő mértéke: a támoa Csemadok megalakulásának 60. évfordulója alkal- gatott saját erő hozzájárulása a kivitelezni kívánt
mából november 5-én Párkányban. A vetélkedő cél- projekthez nem lehet kevesebb, nem EU tagállamja bemutatni a Csemadok alapszervezetek életét a
ok esetében, mint a projekt összegének 35 %-a; EU
nagy nyilvánosságnak, és nagy létszámban bevonni
tagállamok esetében, mint a projekt összegének 50
a fiatalokat a Csemadok munkájába. A részvétel fel- %-a. A támogatás formája: jelen támogatás műkötételei: A vetélkedőbe három fős csoportok jelent- dési támogatásnak nem minősülő végleges juttatás
kezhetnek, akik meghívásos alapon szerepelnek. A (továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás)
jelentkezők alsó korhatára 12 év. A jelentkezési lap
utófinanszírozás formájában. Beadási határidő:
kitöltése és határidőn belüli elküldése után követő- október 16. Az adatlap valamint további részletes
en kerül sor a válogatásra és a résztvevők meghívásá- információk megtalálhatóak a www.corvinus.hu és
ra. A jelentkezési lapokat a következő címre küldjék: a www.szakc.sk oldalakon, valamint a Szövetség a
Csemadok Oblastný výbor NovéZámky, Želiarsky Közös Célokért irodáiban.
svah 12., 943 01 Štúrovo vagy e-mailban: cstvujvar@

Felhívás

Hirdetés
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Ingatlanok

Egyéb

• Eladó építkezési terület a Molnárkán, 3 200 m2. M: 0908 931 360.
1016-43

• Tízáras telek Tamásfalvában, a
Paraszt (Sedliacka) utcában eladó.
Építkezésre alkalmas. Ár megegyezés
szerint. Tel: 0905 352 969, 0911
352 969, 0903 802 334.
1038-38

• Garzonlakás Rimaszombatban,
a városközpontban eladó. Ár megegyezés szerint. Tel: 0918 552 667.

• Eladó autórádió 27 €-ért. Visszalépek a roncsprémiumtól – 300 €. Tel.:
0902 450 655.
1095-38

Autó-motor
• Eladó Š Favorit 135 alkatrésznek.
Tel.: 047/5698 885.
1079-38

Szolgáltatások

1025-38

• Október elsejétől hosszú távra
bérbe adok egyszobás, berendezett
lakást. Tel: 0903 804 986.

•Ásási munkák – minibaggerrel. Tel.:
0903 515 109.

1071-39

782-40

• Eladó kert a Tormáson. Tel.: 5624
302.

• Jóslás kártyából. Múlt, jelen,
jövő. Hétfőtől péntekig: 9.00-15.30,
Cserencsényi út 22 (a munkaügyi
hivatal mellett), Rimaszombat. Tel.:
0915 228 482.

1085-42

Hirdessen magyarul is!

1100-38,40

VA Š A

Lakhatásra nem
alkalmas helyiségeket
Realitná kancelária
kínálok albérletbe
Rimaszombat központjáRimaszombatban, a Vasút utca
ban kedvező áron.
6. szám alatt (Železničná)
Felhasználási lehetőségek: irodák,
Segít
Önnek
az
ingatlan
konténerek kihelyezésének harmonogramja
üzletek és egyéb szolgáltatások.
eladásában vagy vásárlásában.
Hívja: 0905 885 559 Városrész
M.: 0908Hely
948 971
Dátum
2189

1. / Vasút utca - a volt óvoda 2003-51
épülete az üzlattel szemben
Akasztóhegy

2. / A rozsnyói és az iskola utca
Őszi nagytakarítás
keresztez!dése
Szeptember
11.és
október
9.
között
városunkban
az
őszi
takarítás jegyében RiSzept 11.-18.

maszombat kijelölt pontjain nagykapacitású konténerek
kerülnekutca
kihelyezésre.
Tamásfalai
a volt OTEX A
Tamásfala
nagyraktárnáltilos ezekben a
veszélyes hulladéknak minősülő és az építkezésről származó hulladékot
konténerekben elhelyezni.
Tormás

A nagy M-marketnél

Mikszáth utca

Markus utcai parkoló

Daxner tér

Kultúrház el!tti parkoló

Rima lakótelep

A B-1 és B-2 társasházak között

Nyugat lakótelep

Az M-market mellett

Bakti

A futballpálya mellett

Kurinc üdül!övezet

A buszmegállónál

Szabatka

Az új rész

Sz!ll!s

Az üzlet mellett

Dúsa

A temet!nél

Mez!telkes

A buszmegállónál

Fels! Pokorágy

A kultúrház mellett

Alsó Pokorágy

A templom alatt

Szept 18.-25.

Pályázati kiírás
Rimaszombat Város a SZK NT rendelete,
a T.t. 596/2003 számú, az államigazgatásról az iskolaügyben és az iskolai
önkormányatokban szóló törvény 4. §-a
és néhány törvény változása és kiegészítése alapján és a SZK NT rendelete a T.t.
552/2003 számú, a közjóléti munkákról
szóló törvény 5. §-a alapján pályázatot ír
ki igazgatói állás betöltésére
Óvoda – Rozsnyói u. 29/854, Rimaszombat
Feltételezhető belépési határidő:
2009. november 1.
Kvalifikációs feltételek:
- az SZK IM rendelete, a T.t. 41/1996
számú, a szakmai és pedagógiai képesítésről szóló törvénye alapján, a későbbi
előírások hangzásában.
Egyéb feltételek és elvárások:
- legkevesebb 5 éves pedagógiai gyakorlat
- polgári és erkölcsi feddhetetlenség
- megfelelő személyi és egészségügyi
feltételek a vezetői állás betöltésére
- az iskolai előírások ismerete
A pályázathoz szükséges igazolások:
- a képesítést igazoló okmányok hitelesített másolatai
- igazolás a pedagógiai gyakorlatról,
- szakmai életrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
- az iskola fejlesztése írásbeli koncepciójának leadása
- a jelentkező írásbeli hozzájárulása
személyes adatainak felhasználásához a
pályázati kiértékelés szükségleteire.
A jelentkezést a megkövetelt igazolásokkal együtt leragasztott borítékban, melyet meg kell jelölni „Pályázati kiírás – az
iskola neve és címe – Nem felbontandó”
szöveggel, legkésőbb 2009. szeptember
30-ig lehet beküldeni vagy személyesen
leadni az alábbi címre: Városi Hivatal –
Iskolaügyi osztály, Svätopluk u. 9., 979
01 Rimaszombat.
A pályázati kiértékelés idejéről és
helyéről a meghirdető a bejelentkezett
érdeklődőket legkésőbb 7 nappal előre
értesíti.
MUDr. Cifruš István MPH

Pénzre van
szüksége?
Hívjon bennünket:0904 354 773

Szept 25.Október 2.

Október 2.Október 9.

www.proficredit.sk

2186-36, 38

Elsősegélynyújtó tanfolyam
indul

A Szlovák Vöröskereszt Rimaszombati Területi Választmánya elsősegélynyújtó tanfolyamot szervez autóiskolák hallgatói részére. Időpontot egyeztetni és jelentkezni
az alábbi telefonszámokon és címeken
lehet: 0903 558926, 047/5631734 vagy
sus.rsobota@redcross.sk. A tanfolyam
ára 17 €/fő, amelyre hétköznaponként,
de igény szerint szombaton és vasárnap
is sor kerülhet.
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EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat

Menünk új ára 2,70 €/81,34 SK
Olcsó és minőségi
elszállásolás
Tel.: 047/56 22 517, 0905 745 308
Felveszünk: recepcióst,
pincérnőt/szakácsot
Tel.: 0918 392 513

Bérbe adok: raktárt rámpával az STK
épületében, Tel: 0918 392 513
Az STK felvesz: technikust műszaki ellenőrzésre, emiszziós ellenőrzésre, eredetvizsgálatra. Tel: 0918 392 513
2009

Bérelhető üzleti és irodahelyiség
kirakattal, 35 m2.
Tel.: 0915 823 031

1044-40

Mozgással a szívért
Harmadik alkalommal kerül megrendezésre szeptember hó folyamán a Mozgással a szívért kampány, amelynek a célja, hogy az
embereket, főleg idősebb korban
figyelmeztesse a mozgás szükségességére, mivel ezzel több betegséget megelőzhetnek. A krónikus
mozgáshiány több veszélyes betegséghez is nagyban hozzájárulhat,
mint a magas vérnyomás, súlyfölösleg, ateroszklerózis, cukorbetegség, egyes rákbetegségek stb. A
kampány célja felhívni az emberek
figyelmét arra, hogy naponta legalább 30 percet aktívan mozogjanak és éljenek egészségesebben. A
kampánynak, – amely szeptember
7.-én kezdődött, s november 29.-ig
tart –, része egy verseny is, amelyet a Közegészségügyi Hivatal regionális szervei (Regionálne úrady
verejného zdravotníctva) szerveznek, s amelybe legkésőbb november 2.-ig lehet benevezni, mivel a
verseny feltétele a minimum négyhetes részvétel. Jelentkezési lapok
a hivatal rimaszombati szervezetének internetes oldaláról letölthető
ill. személyesen a hivatal portáján
kérhető. A szerencsés nyertesek az
egészségügyi tanácsadó ingyenes
belépőit és tesztjeit nyerhetik meg.
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Sport
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Lyócsa Imre tanácsait hallgathatták
Szeptember közepe felejthetetlen élményeket hozott a rimaszombati Bástya Íjász Klubnak.
Szeptember 12-én a Kazincbarcikai Nimród Íjász
Egyesület remek szervezésének köszönhetően
Nagybarcán vehettek részt az immár tizenegyedik
alkalommal megrendezett 3D vadász-íjászversenyen. A szervezők rutinját igazolja, hogy versenyzőink igen jól érezték magukat a Didergő-tanyán,
ahol kiválóan kiépített ötletes pálya és célelhelyezés várta az íjászokat. A verseny nem volt könnyű,
de ennek ellenére több kategóriában is sikerült
a bástyásoknak dobogóra állniuk. Lévay Tamás
csigás íj – gyerek kategóriában joggal hozhatta el
az első helyet, hiszen 94%-ra teljesített, a szintén
gyerek kategóriában, de olimpia íjjal versenyző
Ternóczki Krisztián 85%-al szintén aranyérmes
lett. A tradicionális íjászok összevont csoportokban versenyeztek, az ifi korú Nagy Lenka a női
kategóriában az előkelő második helyet szerezte
meg; szintén második lett gyerek kategóriában Eva

Pricinová, aki a fiúkkal mérte össze erejét. Ugyanitt érte el a harmadik helyet Kónya Zsolt, akinek ez
volt az első 3D íjászversenye. A felnőtt kategóriában id. Lévay Tibor (csigás 3D) második, Dósa Tamás számszeríjjal pedig ötödik helyezést ért el.
A szinte minden hétvégén versenyző rimaszombati íjászok hétköznap sem pihennek, s kihasználva a múlt heti államünnepet, szeptember 15-én
Rimaszombatban látták vendégül a szepsi Lyócsa
Imre paralimpikon íjászt, aki Athénban legyőzte
régi ellenfelét, a verseny fő esélyesét, a kóreai Tae
Sung Ant. A 2004-es paralimpia győztese az egész
országban pártolja a fiatal tehetségeket, s nagyon
nagy megtiszteltetés a rimaszombati íjászoknak,
hogy Lyócsa Imrétől kaphattak szakmai útbaigazítást, aki a Bástya Íjász Klub fiatal íjászait személyre
szabott tanácsokkal látta el.
moly, fotó: id. Lévay Tibor

A Rákóczi futócsapat Rimaszombatban is állomásozott
A szécsényi Rákóczi Városa Alapítvány
tizenharmadik alkalommal szervezte
meg a a sorban XV. Rákóczi Emlékfutást.
A futócsapatot a szécsényi Balla Tibor vezette, s
II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem szellemében hirdette a nemzetek közti összefogást és
barátságot. A legtöbb megállóhelyeiken – általában azokra a helyekre zarándokoltak el, ahol
ápolják Rákóczi hagyományát – a polgármester
fogadta a magyar, szlovák, lengyel, ukrán és
román lobogókkal és Rákóczi zászlajával érkező
futókat. Rimaszombatba szeptember 11-én
érkeztek Salgótarján-Mezőkövesd-MiskolcÓnod-Sárospatak-Sátoraljaújhely-BorsiVaja-Szatmárnémeti-Beregszász-Munkács-

Királyhelmec-Kassa-Késmárk-Zakopane-Rozsnyó
útvonalon át, amely utat szeptember elsején
kezdtek. Rimaszombatban Cifruš István polgár-

mester fogadta a csapatot, majd elhelyezték a
Cum Deo pro Patria et Libertate!, Rákóczi jelszóval
ellátott koszorút Petőfi Sándor szobránál, s rövid
városnézést követően – mely közben tiszteletüket
tették a Magyar Közösségi Házban, ahol összefutottak Auxt Ferenccel, az MKP járási elnökével – a Daxner utcai cserkészotthonban szálltak
meg. A rimaszombati vendégszeretetről a Bástya
Egyesület gondoskodott, s a futófára felkerült a
Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének emlékszalagja is. Másnap útjukat LosoncIpolyvarbó-Ipolybalog-Balassagyarmat útvonalon
folytatták, s az ünnepélyes befutás Romhányban
volt szeptember 14-én.
Kép és szöveg: Homoly E.

Július Nôtára emlékeztek Rimaszombatban és Rimajánosiban is
A februárban brutálisan meggyilkolt kapusedző,
egykori neves labdarúgó emléke előtt tisztelegtek
a napokban két helyen is. Előbb a rimaszombati
Carmina Lovasklub rendezett emlékfutamot,
amelyre a járás minden részéből érkeztek lovasok,
hogy bemutassák tudásukat, s az egyik akadályt
is róla nevezték el. A rendezvényen megjelent
Cifruš István rimaszombati polgármester is.
Tatiana Sihelská, a lovasklub vezetője szerint bár
Nôta nem tartozott a profi lovasok közé, gyakran
látogatta a klubot és idővel igazi barátság alakult
ki Nôta és a család között.
Szeptember 15.-én szülőfalujában,
Rimajánosiban emlékeztek a rajongók, a barátok,
akik az Osgyán előtti bajnoki mérkőzés előtt

emléktáblát lepleztek le a tiszteletére, s egyúttal
a stadiont is róla nevezték el. Előbb Stanislav
Malček polgármester vázolta fel a sportoló
életpályáját, majd a csapat nevében Csízi Zoltán
magyarul is köszöntötte a szép számmal megjelent érdeklődőt. Zdeno Marek, a rimaszombati
funklub elnöke szomorúan jegyezte meg, hogy
ők Rimaszombatban is kezdeményezték, hogy a
stadiont róla nevezzék el, de kezdeményezésük
süket fülekre talált. A tábla leleplezése után a
résztvevők átvonultak arra a helyre, ahol februárban a tragikus eset történt, s ahol ugyancsak tábla
őrzi az emlékét. A bajnoki mérkőzés kezdőrúgását
pedig a nagyobbik fiú, Julko végezte el, s a jánosi
csapat, amely katasztrofálisan kezdte a bajnoksá-

got, győzelemmel tette még emlékezetesebbé ezt a
napot.
jdj, fotó: jdj és amb
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Kapus nélkül, jó játékkal,
10 játékossal – mégis
kikaptak a lubényiek
Két fordulót is játszottak az I. osztályban. Szeptember 15.-én került sor a 13. forduló mérkőzéseinek lebonyolítására, míg 20.-án a 7. forduló
mérkőzéseit rendezték meg.
13. forduló:
Szirk–Abafala 2:3 (1:1)

G: Revilák, Macúrik – Váradi, Lenkey (2) JV: Šupka

Sajószárnya–Rimajánosi 4:2 (3:1)

8. FK Chrámec

7

2 0 5

16 : 22 6

G: Ferko (3), Ferko P. – Petrík és Berki (öngól), JV:
Laciak
Szárnya ezzel a győzelmével elkezdte a felzárkózást a középmezőnyhöz.

9. FK Radnovce

7

2 0 5

12 : 22 6

10. FK Čerenčany

7

2 0 5

15 : 28 6

Lubény–Tornalja 2:3 (2:1)

G: Pašák (2) – Bláha, Halász és Svinčiak (öngól), JV:
Parobek Kiállítva: Bystran (Lubény)
Gyenge játék a vendégektől, Lubény még tíz játékossal is 2-3 góllal nyerhetett volna, de a szerencse ezen a mérkőzésen elpártolt tőlük.
Nagytörék–Klenóc 0:1 (0:0)

G: Ferko és Gérecz, JV: Fakla, Ifi: 1:1
Lubény–Kisrőce 1:1 (0:1)

1. osztály, ifi: Lubény–Sajógömör 16:1

Ifi: 1:6

Ifi: 3:2
Sajószárnya–Tajti 2:0 (1:0)

11

G: Bálint R., JV: Rybár
Egy döntetlen a hazai csapatban benne volt, de
a tapasztalt vendégek végül a 88. percben lőtt
góllal elvitték a három pontot.

G: Dacho – Šepík, JV: Laciak, Ifi: 10:1
A táblázat állása:
Nagytörék–Murány 3:3 (0:0)

1. FK Tornaľa  	

8

G: Juhász (2), Darci – Heger, Vavrek és Hrbáľ, JV:
Ivanik, Ifi: 8:1

2. FK Tachty  	
3. FK Klenovec  	
4. FK Jelšava  	

Klenóc–Bátka 3:2 (1:1)

5. FK Abovce  	

7 1 0

25 : 3

22

8

5 1 2

20 : 11 16

8

5 1 2

15 : 12 16

8

4 2 2

17 : 17 14

8

4 1 3

21 : 23 13
20 : 15 12

Diákok, 10. forduló: B csoport: Feled–Osgyán
4:1 • Ajnácskő A–Ajnácskő B 4:1 • Nagybalog–
Gesztete 1:2
C csoport: Sajógömör–Bátka 5:4 • Abafala–
Sajószentkirály 2:14
Diákok, 3. forduló: A csoport: Lubény- Kisrőce
11:0 • Sajószárnya–Klenóc 7:3
B csoport: Osgyán–Nagybalog 11:0 • Ajnácskő
B–Gesztete 0:0
C csoport: Lénártfala–Abafala 10:0 • Bátka–
Sajószentkirály 2:12

Kerületi bajnokságok: Tiszolc az élen,
Nagybalog gólokat rúgott
IV. liga: Nagybalog–Poltár 2:1 (0:1)
Hazai gólszerzők: Baldovský és Gubala
JUPIE BB–Ajnácskő 5:0 (1:0)
Kálnó–Nagyrőce 1:1 (0:0)

6. FK Bátka  	

8

3 3 2

7. FK Muráň  	

8

3 2 3

12 : 15 11

Tornalja–Jolsva 8:0 (2:0)

8. FK Lubeník  	

8

3 1 4

14 : 14 10

A nagyrőceiek gólját Gömöri szerezte.
Tiszolc–Borosznó 2:1 (1:0)
A hazaiak gólszerzői: Bálint és Šándor
V. liga: Feled–Szinóbánya 6:2 (3:0)
G: Igo, Váradi, Lacko, Magyar, Lipcsei, Cibula

G: Kárász (3), Vrškový (2), Bodnár (2), Farkas és
Gábri, JV: Lőcsös

9. FK Stárňa  	

8

3 1 4

12 : 14 10

Vámosfalva (Mýtna)–Sajógömör 2:2 (2:1)

10. FK Sirk  	

8

3 1 4

15 : 12 10

A vendégek góllövői: Farkas és Brindzák

11. FK Ožďany  	

8

2 2 4

10 : 12 8

Nyustya–Sajószentkirály 2:0 (0:0)

Rimajánosi–Osgyán 3:2 (1:0)

12. FK Revúčka  	

8

2 1 5

12 : 19 7

Nyustyai góllövők: Verecký és Petrok

G: Gombala (2- mindkettőt 11-ből), Csaba – Pisár és
Dósa, JV: Juhász
Alacsony színvonalú mérkőzésen a szerencsésebb
hazaiak némi bírói jóindulattal otthon tartották
a három pontot. A vendégek pár perccel a vége
előtt ritkán látható kapushibából szépítettek, de
egyenlíteniük már nem sikerült.

13. FK Rimavské Janovce  	 8

2 0 6

12 : 19 6

14. FK Veľké Teriakovce  	

1 1 6

10 : 29 4

2.osztály:

Ifi: 3:0

Guszona–Tiszolc B 3:1 (1:1)

G: Cibuľa (3) - Molnár, Libič, JV: Pocklan

8

Ajnácskő B–Uzapanyit 6:0 (1:0)

G: Magyar Erik (3), Vass (2) és Koszorú, JV: Šupka

G: Mező, Badinka, Lopušan – Kaločai, JV: Slabej
7. forduló:
Murány–Abafala 2:0 (1:0)

Cserencsény–Rimaszécs 4:3 (2:1)

G: Velk és Hrbáľ, JV: Pocklan
Murány végre kiállítások nélkül is győzni tudott.

G: Šári (2), Lancko, Astaloš – Busa, Lakatos Csaba
és Lakatos Zsolt., JV: Pocklan

Ifi: 1:1

Ifi: 0:9

Kisrőce–Bátka 4:3 (3:1)

Harmac–Balogfala 2:5 (0:2)

G: Malček, Černota, Derdák, Šepík – Molnár E. (2)
és Farkas, JV: Čepko
3:1-es állásnál a vendégek egyenlítettek, de egy vitatható, a 88. percben esett góllal a hazaiak mégis
csak győzni tudtak. Ifi: 5:1

G: Bari és Balog – Hanyus, Oláh Erik, Oláh Adrian
(2) és Balog, JV: Šonkoľ

Tajti–Jolsva 2:2 (1:2)

Ifi: 4:3

G: Busa (2), Busa G., Bodon – Nyíri, Somosvári,
Nádudvardi, JV: Wollinger
Ifi: 5:1

Szirk–Osgyán 1:1 (1:0)

G: Herško – Pisár, JV: Koós
Osgyán jó játékkal a 90. percben mentette meg az
első idegenbeli pontját. Ifi: 3:0

4. FK Hajnáčka B

A táblázat állása:
1. FK Husiná

7

2. FK Tisovec B
3. FK Blhovce

1. osztály, 8.forduló: szept. 27., 13.30 és 16.00
Abafala–Klenóc (ifi nékül) / Bálint, Rosiar, Vývlek
Tornalja–Nagytörék (ifi nélkül) / I. Krahulec, Pocklan,
Šonkoľ
Rimajánosi–Lubény / Ivanik, Slabej, Machyniak
Osgyán–Sajószárnya / Boldi, Kriak, Čajko
Jolsva–Szirk (ifi nélkül) / Laciak, Gača, Wollinger
Bátka–Tajti / Lőcsös, Filep, Váradi
Murány–Kisrőce / Siman, Hodoň, Ďurík
2. osztály, 8. forduló, szept. 27. , 13.00 és 16.00
Uzapanyit–Harkács / Pál, Pataky, Adorján
Balogfala–Nemesradnót / Juhász, Rybár, Melicher
Rimaszécs–Harmac / Šupka, Čepko, Michalko
Tiszolc B–Cserencsény (szept. 26.-án, ifi nélkül,
Rimapílán) / Wollinger, Kriak, Siman
1. osztály, ifi: szept. 27., 12.30
Sajógömör–Nagytörék / Pocklan, Šonkoľ
Diákok, 4. forduló: szept. 26., 10.00
A csoport: Kisrőce–Klenóc / Laciak • Sajószárnya–
Lubény / Váradi B csoport: Feled–Gesztete / Mészáros
• Nagybalog–Ajnácskő B (12.00) / Lőcsös • Ajnácskő
A–Osgyán (Gömöralmágyban) / Pataky C csoport:
Abafala–Bátka / Juhász • Sajógömör–Lénártfala / Rybár

Nemesradnót–Harkács 4:3 (1:1)

G: Mihály (2) – Duna és Hurák, JV: Juhász
A tornaljai baki után feltámadtak a jolsvaiak,
a hazaiak csak két büntetővel tudták megmenteni
legalább az egy pontot.

A következő forduló métrkőzései és sípmesterei:

6 0 1

25 : 15 18

7

5 0 2

20 : 12 15

7

4 1 2

25 : 20 13

7

4 0 3

22 : 10 12

5. FK Rimavská Seč

7

3 2 2

29 : 17 11

6. FK Uzovská Panica

7

3 0 4

9 : 27

7. FK Gemerská Ves

7

2 1 4

17 : 17 7

9

B csoport, pótlás: szept. 29., 15.30
Ajnácskő A–Feled (Gömöralmágyban) / Pál
Kerületi bajnokságok, 8. forduló, szeptember 27.:
Nagyrőce–Tiszolc, Ajnácskő–Kálnó, Garamszentkereszt–
Nagybalog
8. forduló, szeptember 27.: Szinóbánya–
Sajószentkirály, Lukanénye–Feled, Nyustya–Sajógömör
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Mit ér a mezőnyfölény gól nélkül?
Rimaszombat–Privigye 0:0

Ismét hazai pályán vesztett pontokat a rimaszombati labdarúgócsapat, miután csak gólnélküli döntetlent játszott a privigyei
együttessel. A hazaiak ugyan 90 percen át mezőnyfölényben játszottak, ám csak pontrúgásokból veszélyeztették Furka kapuját.
Az elmúlt hetek gyengébb teljesítménye után kimaradt a kezdőcsapatból
Morháč, Levický és Gibala, visszatért viszont a korábban sérült Geri, aki egy
hete csereként kapott lehetőséget, a prvigyeiek ellen pedig a kezdőtizenegyben
kapott helyet, s a mérkőzés egyik legjobbja volt. A védelem tengelyében hozta
megszokott formáját, higgadtan állította meg a vendégek támadásait, s Furka
kapuja előtt is veszélyes volt: az első félidőben három fejese is góllal kecsegtetett. Gerin kívül Janečka játszott még jó formában, de lövései nem jelentettek
gondot a vendégek kapusának.
A második játékrész elején majdnem a privigyeiek szereztek vezetést:
Štefan Pekár lövése után Kuciak egy pillanatra elmélázott, ám Helbich nem találta el az üres kaput. Ezután ismét a rimaszombatiak játszottak fölényben, de
csak a pontrúgások jelentettek némi gólveszélyt. A 61. percben Piszár szabadrúgását Furka szép vetődéssel hárította, pár perccel később pedig Líška és Geri
sem tudta bekotorni a labdát a hálóba. A 73. percben a vendégek jobbhátvédje,
Kováč megkapta a második sárgáját is – Piszárék nagy rohamozásba kezdtek,
de hiába. A 87. percben Sihelský szöglete után Geri eldönthette volna a mec�cset, ám erős fejesét Furka jó reflexmozdulattal védte.
Vilam Ilko, a vendégek vezetőedzője rendkívül elégedett volt a mérkőzés után: „Tudtuk, hogy a hazaiak a múltkori megingás után mindenáron
nyerni akarnak majd, és ennek rendeltük alá a taktikánkat. Csak a védekezésre
koncentráltunk, és nagyon értékes pontot szereztünk.”
Marián Kudlík szomorúan nyilatkozott: „Sem az eredménnyel, sem a játékkal nem lehetek elégedett. Kilencven percen át egy kapura játszunk, mégse

Voliar, Polgári, Horváth a sorrend
A Szlovák Asztalitenisz Szövetség, a Területi Asztalitenisz Szövetség és a Járási
Testnevelő Szövetség az idén is megrendezi az asztaliteniszezők IV. ligája keleti csoportjának küzdelmeit. A Területi Asztalitenisz Szövetség tavalyi ranglistája, amelyen a rimaszombati Mladosť Relax és a losonci STK versenyzői
hengerelnek: 1. Ľuboš Voliar (Mladosť Relax Rimaszombat), 2. Polgári László
(Mladosť Relax), 3. Peter Horváth (Mladosť Relax), 4. Jaroslav Adámek (STK Losonc), 5. Huszti Róbert (Mladosť Relax), 6. Róbert Rogos (Magnezit Nagyrőce),
7. Ingemar Péter (STK Losonc), 8. Róbert Zacher (Magnezit Nagyrőce), 9. Milan
Barkáč (STK Losonc), 10. Juraj Péter (STK Losonc), 11. Miroslav Kačáni (STK
Kálnó), 12. id. Jozef Kelich (Magnezit Nagyrőce).

vagyunk képesek gólt rúgni… Néhány játékosnak magába kell néznie, mert az
első fordulók sikerei után biztos azt hitték, ezentúl magától is megy majd minden...”
Rimaszombat–Privigye 0:0
Sárga lap: Zsivanovics.
Piros lap: V. Kováč (73., Privigye).
Játékvezető: Michlian, 468 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Janečka, Rubint, Geri, B. Mráz–Zvara–Sihelský, Piszár
(86. Husaník), Zsivanovics, Vargic (59. Gibala)–Líška (79. Levický).
A rimaszombatiak szeptember 22-én, kedden 15.30-tól a Szlovák Kupa 2. fordulójában
a liptószentmiklósiakat fogadják, a bajnokság 11. fordulójában pedig szeptember 26-án,
szombaton 15 órától a vágsellyeiek otthonában lépnek pályára.
B. T.

A bajnokság állása
1. Zlaté Moravce

9

6

2

1

20:9

20

2. Púchov

9

6

2

1

12:6

20

3. Trenčín

9

4

3

2

16:8

15

4. Rimavská Sobota

9

4

3

2

10:9

15

5. Prievidza

9

2

6

1

7:7

12

6. Michalovce

10

3

3

4

8:9

12

7. Dolný Kubín

9

3

2

4

12:11

11

8. Liptovký Mikuláš

9

3

2

4

10:11

11

9. Lučenec

9

2

3

4

12:9

9

10. Ružomberok B

9

2

1

6

6:16

7

11. Šaľa

9

1

1

7

3:21

4

A rimaszombati versenyzők közül Zagyi Jenő a 19. helyen, Pavel Törköly
(DSTK) a 20., Ľuboš Mitter (SKP) a 23., Alexander Mihálik (SKP) a 24., Dušan
Voliar (SKP) a 25., Kovács Péter (DSTK) a 27., Milan Miháľ (Mladost Relax) a 29.
helyen található, az ajnácskői Hanyus István a 38.
A kerületi listán Ľuboš Voliar a 7., Polgári Gábor a 7., míg Peter Horváth a 8.
helyen áll, az országos listán Voliar a 69., Polgári a 71. és Horváth a 85.		

zárva lesz a fedett uszoda - A Városi Közterület-fenntartó Vállalat értesí-

ti a lakosságot, hogy a rimaszombati fedett uszoda nemzetközi úszóverseny
miatt szeptember 26.-án, szombaton 8.00 és 20.00 óra között a nyilvánosság
előtt zárva tart. Megértésüket köszönik.
prognózis - Egyelőre elkerülnek bennünket a légköri frontok, anticiklon

hatására folytatódik a csendes, kellemes, nyáriasan meleg idő. Sok lesz a napsütés, legfeljebb kevés helyen lehet zápor, főleg a hét vége felé. A friss hajnalok
után napközben 24, 26 fokig melegszik fel a levegő.
Reisz András

Gömöri Hírlap
Kiadja a Rimaszombati Városi Hivatal. Főszerkesztő: Juhász Dósa János (tel.: 047/56 04 676, e-mail: jan.juhasz@rimavskasobota.sk) Szerkesztő: Homoly Erzsébet (tel. 047/58 11 310, e-mail: gomorihirlap@rimavskasobota.sk). A szerkesztőség címe: 979 01 Rimaszombat (Rim. Sobota), Svätopluk u. 5, P.O.Box 79. Hirdetési iroda: Dana Vojteková (tel. 047/56 04 673, fax: 047/56 33 742, e-mail:gemerskezvesti@rimavskasobota.sk),
Hirdetési menedzser: Ing. Silling Géza (Mob.: 0907 255 600, 0910 913 191) Nyomda: Reality-Print, Rimaszombat, Fábry u. 10. Nyilvántartási szám: EV 2918/09 Terjeszti: A Mediapress és magánterjesztők.
Kapható: a régió standjain, egyes boltjaiban, a postahivatalokban és a rimaszombati Tompa Mihály könyvesboltban.

jdj

