Újabb megszorítások
várhatók

Regionális hetilap • Ára 0,33 € (10 Sk) • 2009. szeptember 28. • 42. évfolyam • 39. szám
A tartalomból: Képriport a Gömör-Kishonti Vásárról • Ankét a nyelvtörvényről • Járási konferenciát tartott
az MKP • Gömör megyében van a legtöbb kiselsős • Megszépült Ferenczy István kriptája • Csendes László ünnepel
• A róka nyomába eredtek Rimaszécsen • Ünnepelt a Csemadok • Kamarás Imre és Ádám Lajos: 70!
• Isten éltesse a szépkorúakat! • Egy csésze kávé Tamás Gáborral • Elkezdődött a Zenei Ősz • Alacsonyabb
osztályú labdarúgó bajnokságok eredményei • Nyerjen velünk jegyet Tamás Gábor koncertjére!

Szeptember 29.-én, kedden
9.00 órai kezdettel kerül sor a
rimaszombati Városi Képviselőtestület soros ülésére az egykori
Vármegyeháza üléstermében,
amelynek egyik legfontosabb
programpontja a költségvetés
módosítása lesz. A gazdasági válság Rimaszombat városán is nyomot hagyott, a kiesett bevételek
miatt a város igen nehéz helyzetbe került. Több megoldás (alkalmazottak elbocsátása, városi
ingatlanok eladása, támogatások
visszafogása) is szóba került a
Városi Tanács maratoni hosszúságú ülésén, de az egyes frakciók
még az ülés előtt is tanácskoznak
majd a lehetséges megoldásokról. A költségvetés mellett szóba
kerül az alacsonyabb komfortfokozatú lakások építésének
lehetősége, a városi szálló
eladása, a városi futballstadion
névváltoztatása, személyzeti és
szervezési kérdések, elhangzik
a környezetügyi- és a főellenőri
jelentés, a hajléktalanok és a
gyermekotthonból kikerülő fiatalok szociális jellegű otthonban
elhelyezésének lehetőségei, de
ismét terítékre kerül Kurinc és a
medencék ügye is. Nagy érdeklődésre tarthat számot a tamásfalai
esőcsatorna-hálózat építkezését
vizsgáló képviselői jelentés is.
Az ülés nyilvános, arra minden
érdeklődőt szeretettel várnak.
jdj

„Jöjj, mondjunk hálaszót...”
2002-ben Harmacról jött az ötlet, hogy egy találkozó
keretében össze lehetne hívni a református egyházközség daloskedvű tagjait. Hat csoporttal indult a mozgalom, amely a minap immár nyolcadik alkalommal megrendezett rimaszombati találkozón már 17 csoporttal
képviseltette magát. Az első találkozó, bár igen szerény
körülmények között zajlott, mégis akkora hatással volt
a megjelentekre, hogy rövidesen új csoportok alakultak – emlékszik vissza a kezdetekre Szőkéné Orémus
Zsuzsanna lelkipásztor. A lelkes kórustagok mellett még
lelkesebb karvezetőkre is szükség volt, s ahogy a rimaszombati találkozó is megmutatta, egy-egy fanatikus
karvezető nem egy csoport munkáját is képes irányítani.

Szőkéné Orémus Zsuzsanna, Milen Erzsébet, Németh
Aladár több csoport élén fejt ki áldásos tevékenységet,
s külön örülhettünk a tavaly alakult Gömöri Lelkészek
Énekkarának, amely a találkozó záróakkordjaként igazi
örömzenét mutatott be. Bár sok fellépési lehetőségük
nincs, egy-egy gyülekezeti ünnep színesítése is örömmel
tölti el a csoportokat, s az évenkénti találkozó a méltó
kicsúcsosodása az egész éves munkának. A 17 kórus mellett Géresi Róbert püspökhelyettes biztató szavai, Lévay
Marek Adrienn orgonajátéka és a közös éneklés tette még
felejthetetlenebbé a rimaszombati együttlétet. Folytatás
egy év múlva Losoncon.
Kép és szöveg: jdj

Emlékezés az
aradi vértanúkra
A Csemadok Rimaszombati
Alapszervezete szervezésében
október 6-án 17.00 órai
kezdettel az aradi vértanúkra
emlékezik Rimaszombat
magyarsága a temetőben az
1848/49-es kopjafánál.
A Bástya Egyesület szervezésében 18.00 órai kezdettel az
aradi vértanúkra való megemlékezést követően koszorúzással
egybekötött tisztelgést tartanak
Szabatka-pusztán a hősi halált
halt huszárok 66 évvel ezelőtt
felavatott emlékművénél.

Jövő heti számunk tartalmából
Részletes beszámolót olvashatnak a rimaszombati Városi Képviselő-testület üléséről, visszatérünk a Gömör-Kishonti
Vásár eseményeire, ellátogatunk az Idegenforgalmi világnap füleki eseményeire, megemlékezünk az aradi vértanúkról,
s azt is megtudhatják, hogy milyen rendezvényekkel várja közönségét a VII. Győry Napok.
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Képriport

2009. 9. 28.

„Tarkabarka hangulat” a Gömör-Kishonti Vásáron
Gazdag volt a kínálat a XXVII. Gömör-Kishonti Vásáron, amelyen nemcsak enni-inni és vásárolni lehetett, de számos
kísérőrendezvény is tarkította a kétnapos programot. Gecse Attila képei a rendezvény hangulatát elevenítik fel.
Jövő heti számunkban még visszatérünk a vásár egyes programjaira.

A tetsvérvárosok is képviseltették magukat

A kultúrházban kiállított zöldségeket el is lehetett
fogyasztani

Fergeteges világnap Füleken
Európa Füleken járt, ahol Besztercebánya megye az
idegenforgalmi világnapot ünnepelte. Számtalan
kiállítás, felejthetetlen koncertek (Besh o Drom,
Ivka Kováčová, Magna Cum Laude), hamisítatlan
vásári hangulat, s több ezer ember. Részletes
beszámoló következő számunkban.
jdj
Városunkat a Sobotienka
fúvószenekar képviselte

A legkisebbektől a legidősebbekig mindenki talált kedvére való programot

Nyolcadik alkalommal versenyeztek a polgármester
kupájáért a női röplabdázók (Részletek a 12. oldalon)

Időben kell elkezdeni. A Rimai Ciklofeszt legfiatalabb
résztvevője

Jobb később, mint soha. Nyomdászunk, Alexander
Štefan számára is emlékezetes marad ez a hétvége,
hiszen most esküdött örök hűséget kedvesének

Az idén is kiosztották a legszebb kiskertekért
és erkélyekért járó díjakat

Világzenei
hangulat a
várban – Besh
o Drom

Közélet

2009. 9. 28.

Ankét a nyelvtörvényről
Szeptember elsején lépett életbe az 1995-ben elfogadott nyelvtörvény módosítása, amely ismét büntetéseket helyez kilátásba, igaz csak jogi személyek
számára. Mindenki beszél róla, de annál kevesebbet tudunk a részletekről. Bár ahogy Petőcz Kálmán,
a Fórum Intézet munkatársa mondja, a törvény
egyik ki nem mondott része a pszichológiai hatása, a megfélemlítés. Kollégáimmal szerettük volna
megkérdezni a rimaszombati átlagembert is, s bár
mindenkinek megvolt a maga véleménye, a nevét
senki nem akarta adni a nyilatkozatához. Volt, aki
arra hivatkozott, hogy nem ismeri pontosan a törvény szövegét, mások attól féltek, hogy bármikor
visszaélhetnek a nyilatkozatukkal. Megkérdeztünk
több városi képviselőt is, mivel híre terjedt, hogy
egyes magyar képviselők ezentúl csak magyarul
fognak felszólalni. Pelle Tibor frakcióvezető szerint joguk van hozzá, de eddig nem volt rá szükség,
s a mai feszült helyzetben, amikor a város súlyos
gondokkal küzd, nem igazán látja értelmét. Rigó
László szerint azt kellene elérni, hogy pl. a városi
közlemények magyarul is megjelenjenek és elhangozzanak a városi hangosbemondóban, de ő sem
látja értelmét, hogy ezzel is bonyolítsák a helyzetet,
bár elismeri, hogy neki is egyszerűbb dolga lenne,
ha anyanyelvén szólalhatna meg egyes bonyolult
szakmai kérdésekben. S íme hárman, akik el merték mondani a véleményüket, s a nevüket is adták
hozzá:
Hétköznapi szinten nincs semmi gond. Bár olykor tapasztalom, hogy a politikusaink áldásos tevékenysége szép lassan
alászáll az átlagemberek szintjére is. Mondjuk, a pozsonyi
dugóban, egy dunaszerdahelyi
rendszámú autóra rámordulnak, hogy tessék, mit
keresnek ezek itt. De egyelőre ez a maximum.
A játszma képlete világos: Ficónak nagyon jól
jön, hogy a szlovákok megmentőjének, a nyelv és
kultúra védelmezőjének szerepében tetszeleghet.
Ezzel csábítja magához a szavazókat Slota pártjától. A szlovák átlagembereknek meg kellemes érzés, hogy védettnek érezhetik magukat. A magyar
pártoknak szintén jól jön, hogy a magyarság védelmezői lehetnek. Emiatt aztán olyanok is rájuk szavaznak, akik egyébként nem tennék, s erősödnek a
pozícióik.
A különös az, hogy Szlovákiában gyakorlatilag

nincs kormánypárti sajtó és így is 36 százalékos
a SMER népszerűsége. Szenzációhajhász sajtó
viszont van, az pedig felfújja az efféle témákat
(nyelvtörvény-módosítás, Sólyom-látogatás). Nekem még soha senki nem szólt az utcán, hogy ne
beszéljek magyarul. Élvezem, hogy itt lakom, és két
kultúra is elérhető közelségben van számomra. Én
ettől gazdagabb vagyok. És azt üzenném, hogy a
magyarországi politikusok csak óvatosan beszéljenek az én nevemben. A fóbiáik és a politikai céljaik
megakadályozzák őket a tisztánlátásban.
Juhász Katalin, újságíró

A nyelvtörvénnyel kapcsolatosan semmilyen változást nem
észleltem sem környezetemben,
sem a városban járva. Nekem a
nyelvtörvény előtt is az volt a
szokásom (és az lesz továbbra
is), hogy Rimaszombatban és
Balogfalán eszembe nem jutna, hogy a boltokban
először szlovákul köszönjek. Azt gondolom, ha így
történne, őrültnek nézne sok ember. Szeptember
elsejétől nem több, nem kevesebb azoknak az embereknek a száma, akiknek nem a nyelv számít.
Még szemrebbenést sem láttam, ha valahol magyarul kértem az árut, vásároltam hírlapot, gyümölcsöt.
Mintha az élet fittyet hányna a politikusok őrültségeire. És ez így van jól. Csak egyet kell bátran tenni:
tudatosan használni az anyanyelvet és odafigyelni.
Ádám Zita pedagógus, az SZMPSZ alelnöke

Az új nyelvtörvénnyel kapcsolatban a Szlovák Rádió Magyar
Adásának volt a múlt héten egy
nagyon jó fóruma, amelyben
magyar és szlovák szakemberek
adtak választ a feltett kérdésekre. Szükségesnek tartanám,
hogy minél több fórumon szakemberek magyarázzák el a törvény betűjét, adjanak mindennapos útmutatást. Ez azért is lenne hasznos, mert a törvény
értelmezésének és alkalmazásának szabályai még
nem láttak napvilágot.
Addig is Jókai Anna biblikus fogantatású könyvcímével biztatom a kedves Olvasót: „Ne féljetek!”
Éltünk át mi már hasonlóan nehéz helyzeteket!
Sebők Valéria képviselő,
a Csemadok Rimaszombati
Területi Választmányának elnöke

A Híd Maňkát támogatja
Vladimír Maňka a Smer-SD és az ĽS-HZDS megyeielnök-jelöltje Besztercebánya megyében. A két párt regionális vezetői Besztercebányán írták alá az erről és közös képviselőjelölt-lista állításáról szóló megállapodást. A közös listára a Smer-SD 32, az ĽS-HZDS-nek pedig 17 politikusa kerül fel.
Maňka elmondta, támogatást ígért neki a Szabad Fórum, a Híd-Most és több parlamenten kívüli párt is.
Az oldal anyagát összeállította: jdj
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Csak két vidéki
jelölt kapott
bizalmat
Járási konferenciát tartott a Magyar Koalíció
Pártja, amelyen döntöttek a megyei képviselőjelöltekről. Bár eredetileg szerették volna,
ha Rimaszombatból és vidékről is egyaránt
3-3 jelölt kerül a listára, végül 4 rimaszombati
(Auxt Ferenc, Bán Zoltán, Korcsog Péter, Rigó
László) és 2 vidéki (Stubendek Márta, Mács
Zoltán) kapott bizalmat a titkos szavazáson
– számolt be lapunknak Auxt Ferenc járási
elnök. Az esetleges elnökjelöltről a kedden
Losoncon megrendezendő kerületi konferencián döntenek, s lehetséges Csúsz Péter
indítása. Megkereste a pártot Šimko József
elnökjelölt is, de mivel az a Szlovák Nemzeti
Párt támogatásával indul, nem valószínű,
hogy a jelölését támogatni tudnák. A párt október 17.-én Rimaszombatban tartja országos
konferenciáját is, amelyen bizalmi szavazás
is lesz Csáky Pál személyéről. A konferencián valószínűleg részt vesz Orbán Viktor és
Mikuláš Dzurinda is. Az MKP járási kampánya lakossági fórumokra épül, amelynek nem
titkolt célja a helyi szervezetek kondíciójának
növelése. 16 rendezvényt terveznek, amelyen
a helyi csoportok mellett fellép Gál Tamás
és Bodonyi András A nagyidai cigányok c.
előadással. Október 8.-9.-én a kassai Thália
Színház vendégszerepel a Hippolit, a lakáj
c. előadással Bátkában és Rimaszombatban,
amelyre szimbolikus, 1 eurós jegyet árulnak,
s a bevételt a Thália Színház megsegítésére
ajánlják föl.

Bilboard csak magyarul
Országszerte, a magyarlakta területeken csak
magyar nyelvű bilboardokon hirdette magát
a Szabad Újság hetilap, amivel a szeptember
elsején életbe lépett nyelvtörvényt is megsértették. De hogy lesz-e büntetés, még nem dőlt
el, ugyanis az illetékesek még nem döntötték
el, hogy kire tartozik az ügy. szlovák kulturális minisztériumot. A kulturális minisztérium szerint a kérdéssel a fogyasztóvédelmi
főfelügyelőségnek (Slovenská obchodná
inšpekcia) kell foglalkoznia, akik szerint
a döntés a minisztériumra tartozik.
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Városunk életéből
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Átadták a Rákóczi Szövetség oktatás-nevelési támogatását

Gömör megyében van a legtöbb kiselsős
Csúsz László, a kifizetések gömör megyei koordinátora szeptember 14-én köszöntötte a rimaszombati
Tompa Alapiskola tornatermében az ösztöndíjátadásra összesereglett szülőket, akiknek felhívta a
figyelmét, hogy nem a magyar állam adja a támogatást, hanem a Rákóczi Szövetség biztosítja ezt
be pályázatok, s támogatók útján, amit a magyar
iskolák első osztályába beiratkozott gyermekeknek oszt szét immár 2004 óta 10 000 forintjával.
„Vannak pártfogóink, vannak, akik ugyanazt az
ügyet képviselik, amit mi is, hogy magyar gyermeknek magyar iskolában van a helye.” – mondta
megnyitójában Csúsz László, s felkérte az átadás
előtti ünnepi beszéd megtartására Dr. Jeszenszky Gézát, a Rákóczi Szövetség elnökségi tagját, az
Antal-kormány külügyminiszterét. „Azért jöttünk
el a magyar társadalom képviselőiként, mert a magyarországi magyarok nem feledkeznek el azokról,
akiket a határ elválasztott tőlük, mert éppen olyan
részei a magyarságnak, mint mi, akik otthon élünk.

Mi azt kívánjuk, hogy az itt élő magyar emberek
gyermekei részesei lehessenek a magyarságnak.
Ezért a magyar iskola biztosítja nemcsak azt, hogy
jól fog tudni magyarul írni, olvasni, számolni a
gyermek, hanem könnyebben fog érvényesülni,
ha anyanyelvén tanul. S ezt először Ján Komenský
mondta ki.” – hívta fel a figyelmet az anyanyelvi
oktatás fontosságára Jeszenszky. Az iskola harmadik osztályos tanulói Illés Judit vezetésével kis
műsorral kedveskedtek a vendégeknek. Az átadást
a szövetség részéről Csáky Csongor és Ulin János
bonyolították, s azon részt vettek a rimaszombati
OTP Bank képviselői is, akik felajánlották a szülőknek, hogy a kapott összeget helyezzék el a gyerekek
nevére nyitott bankszámlán. Idén az összes támogatott száma elérte a 2 000 főt, s ebből Gömör megyében a legmagasabb a támogatott elsősök száma.
Bátkában majd nyolcvan, Rimaszombatban kÖzel
kilencven, Feleden pedig több mint százötven kiselsőst támogattak. Tornalján október elején adják

át az ösztöndíjat, ott is eléri a támogatottak száma
a százkilencvenet, ahogyan a szomszédos Füleken
is száz körüli a szám, míg Losonc környékén már
csak harminc, s Hont megyében, Paláston pedig
csak négy gyermeknek adhatták át az oktatás-nevelési támogatást.
Kép és szöveg: moly

Megszépült Ferenczy István kriptája
„Nagy szellem! Adjon neked az Ég hálásabb nemzedéket, kegyeletesebb utódokat!” – Beőthy Zsolt
sóhajtotta ezeket a szavakat, amikor Tompa szobrának avatásán ellátogatott a rimaszombati temetőbe, hogy lerójja kegyeletét a magyar klasszikus
szobrászat megteremtője előtt. 1902-t írtak akkor,
s 1909 szeptember 26.-án, száz esztendővel ezelőtt
sor kerülhetett Ferenczy István síremlékének és
szobrának ünnepélyes leleplezésére, amelyen az
emlékbeszédet az ügyet elindító Beőthy tartotta.
Három évvel később pedig Rábely Miklós és fia
nyomdájában megjelent Ferenczy levelezése is,
amelyhez Dr. Wallentínyi Dezső írt előszót. Száz
évvel az ünnepélyes aktus után került sor Rima-

szombatban a Rimaszombati Református Egyházközösség és a Renova kft. támogatásával a kripta
felújítására. A helyiség falán alkalmi kiállítás jelzi
az emlékmű felállításának stációit, amit a Református Tudományos Gyűjtemény igazgatója, B. Kovács
István készített. Rövid köszöntőjében B. Kovács
vázolta az Ferenczy rimaszombati kapcsolatrendszerét és szólt az emlékmű történetéről is, de mint
hozzátette, még rengeteg tennivaló vár ránk, hogy
a világhírű szobrász elfoglalja az őt megillető helyet az elődeit oly gyorsan feledő, hálátlan utókor emlékezetében. „Vár ránk a nagymonográfia,
Eurydiké szobrának a felújítása, hogy Múzsa Pesta
újra Ferenczy legyen” – sorolta a mielőbbi teendő-

Csendes László ünnepel

Városunk jeles szülöttje a minap töltötte be 65.
születésnapját. Csendes László Rimaszombatból
indult a világot jelentő deszkák meghódítására, Drobka Géza és Mács Zoltán láttak fantáziát

ket a Református Gyűjtemény igazgatója.
Kép és szöveg: jdj

Gépkocsi csapódott
a Tompa-szobor elé

benne, s a Tavaszi keringőből egyenesen átlépett
a komáromi MATESZ színpadára. Pár év múlva
az akkor megalakuló kassai kihelyezett tagozat
vezető színésze lesz, s itt dolgozott, amíg el nem
lehetetlenült a helyzete. 1983-ban Magyarországon telepszik meg, bár Budapest helyett Miskolcot,
Debrecent majd Egert választja, de azért egy-egy
filmben is feltűnik jellegzetes alakja. Tavaly Rimaszombatban, a Pósa Lajos Irodalmi Kávéházban is
vendégül láthattuk, ahol azt is megtudtuk, hogy
ma már nem minden számára a színpad, sokkal
szívesebben vesz a kezébe ecsetet. Mert festőnek
is elsőrangú.

Szeptember
19.-én, a kora
reggeli órákban
egy BMW típusú
személygépkocsi csapódott
Tompa Mihály
rimaszombati
szobrának talapzatába. A sofőr és utastársa
vélhetően nem sérült meg, mivel elhagyták
a járművet, melyben jelentős, 3 300 eurós
kár keletkezett. A gépkocsit elszállították a
helyszínről, a talapzatban keletkezett kár nem
éri el az 500 eurót.

jdj, fotó: moly

jdj, fotó: Szekeres Éva

Régió

2009. 9. 28.

5

A róka nyomába eredtek Rimaszécsen
Rimaszécsen szeptember 19-én immár harmadik alkalommal szervezte meg a Rimaszécsi Polgári és Vállalkozói Szövetség polgári
társulás a Szent Hubertus lovasnapot, amelyen a húsz évvel ezelőtt tragikus körülmények között elhunyt Hupka Imre lovasról
is megemlékeztek.
A hagyományteremtő lovasnapra lovaskocsin és
lóháton érkeztek a résztvevők, nézők is szép számban jelentek meg a rimaszécsi sportpályán, ahol
a gyülekező és az ünnepélyes sorakozót követően
32 lovas és 7 fogathajtó, valamint több kísérőkocsi
indult el a Hubertus-lovaglásra, újraélesztve ezzel
a hagyományos őszi vadászlovaglást. Szent Hubertus, a vadászok védőszentje a legenda szerint
kíméletlen és világi életvitelt folytató vadász volt.
Egy napon azonban megpillantott egy szarvast az
erdőben, mely világító keresztet hordozott agancsai között, ez a jelenés megtérésre és szent életre
indította Hubertust. Ennek tiszteletére rendezik
a Hubertus-lovaglást, mely számos játékkal párosul, így a pl. a rókavadászattal, amikor is egy lovas
a vállára rókabőrt kap, amivel előrelovagol, a többiek pedig utána erednek, hogy elvegyék a rókabőrt.

Rimaszécsen a rókavadászatot Földi Attila nyerte
meg. A szervezők további kísérőrendezvényekről
is gondoskodtak, így a Bástya Íjász Klub és az Árvay
Miska Baranta tartott bemutatót, megtekinthető
volt a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének falvait bemutató fotókiállítása, Gál Tamás
jóvoltából arcfestésre jelentkezhettek a gyerekek,
de megrendezték bemutató jelleggel a fogathajtó és díjugrató versenyeket is. A fogathajtást az
izsófalvai Szarka Áron nyerte, őt követte a szintén
izsófalvai Szarka Béla, s harmadik megosztott helyen végzett a serkei Barta Szilárd és a bánrévei ifj.
Hajdú Gábor. Legügyesebb lovai (Csinos és Pandi)
a rimaszécsi Gál Ferencnek voltak, mivel egyetlen
akadályt sem vertek le, csak a tempó volt egy kicsit
lassú. A hátas lovasok versenyében a rimaszécsi
Jeriga Imre lett az első, Szilágyi László Ózdról a

Ünnepelt
a Csemadok
A Csemadok az idén 60 éves. Több mint
50 ezer fős tagságával napjainkban
is meghatározó szerepet tölt be
a felvidéki magyarság kulturális
életében. Az ebből az alkalomból
megszervezett ünnepi ülésre
szeptember 19-én Pereden került sor.
A megnyitót követően Hrubík Béla, a Csemadok
elnöke mondott ünnepi beszédet. „Ezzel a közgyűléssel ünnepelünk, emlékezünk, értékelünk és

jelet hagyunk” – mondta, majd rövid történelmi
sétára invitálta a jelenlévőket az elmúlt hatvan év
tevékenységére fókuszálva, azokra a fontos pillanatokra, fejleményekre, amelyek meghatározóak
voltak a szervezet életében. „Ha az idén hatvanéves Csemadok kapcsán az első tíz szót kellene
leírnom, ami az eszembe jut, akkor ezek a szavak a

második, Busa István a Csízi lovasudvarból pedig
a harmadik. A gyorsasági versenyben Vasas József
Zsórból bizonyult a leggyorsabb lovasnak.
Kép és szöveg: Homoly E.

következők lennének: remény, bizalom, hit, kitartás, szándék, alázat, összetartozás, érték, önzetlenség, hajlék.”
Ezt követően kitüntetések átadására került sor.
Emlékéremmel tüntettek ki 64 tagot, akik jelentős
mértékben járultak hozzá a szervezet eredményes
munkájához. Járásunkból a gesztetei Albert Éva,
az ajnácskői Szamos Zsuzsa és a rimaszombati
Polgári László részesültek ebben a magasfokú elismerésben. Ugyanakkor a szervezet is átvett egy
jelentős kitüntetést, Fábry Zoltán in memoriam
kapott Magyar Örökség díjat, amelyet Kolár Péter
vett át Budapesten. A résztvevők a díjátadást követően megtekintették a 60 év tevékenységét bemutató kiállítást, amelyből nem tudni milyen okból,
de kimaradt a Rimaszombatban 18 éve zajló Tompa
Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny.
-plg-, fotó: Borbás Gyula

Kamarás Imre és Ádám Lajos: 70!
Nem túlzás leírni, hogy Gömörben ők
tanítottak meg bennünket táncolni.
Egyikük a néptáncok ápolására buzdított, míg másikuk a szamba, a tangó,
a cha-cha-cha alapjait sajátította el
velünk az alapiskolai tánciskolákon.
Ádám Lajos Naprágyon született, Tornalján a
mezőgazdasági szakközépiskolában érettségizett, s bár többféle állást is kipróbált, 1976-tól
már a járási művelődési köpontban találjuk tánc
szakelőadóként. A Gömör néptáncegyüttes koreográfusa és vezetője, s itt találkozott Kamarás
Imrével is, aki már pozsonyi egyetemi évei alatt
táncol az Ifjú Szivekben, s 1960-ban már a Gömör
Néptáncegyüttesben találjuk, ahol akkoriban re-

mek kis társaság jött össze. Molnár Elemér, Kovács
Tamás, Lindis Antal, Forgon László, Dósa István,
Básti Gyula, Egreczky János, Lindis Miklós, Prácska
Zsuzsa, Gyömbér Katalin, Szőke Éva, Varga Dóra,
Blaskovics Erzsébet, Házik Mária – sorolja a neveket Forgon Erzsébet. Aranykorát élte abban az
időszakban az együttes, napi kapcsolatban voltak
Rábai Miklóssal, egymást érték a fellépések. Kamarás később Feleden tanított, ahol 1991 és 1999
között az igazgatói posztot is ellátta. Itt nemcsak
táncscsoportot vezetett, hanem meghonosította a
számítógépes oktatást és a tánc mellett másik hobbiját, a fotózást is gyakorolhatta. Igen szigorú, de
példaadó tanár volt – emlékszik rá tanítványa, Bódi
Katalin. A Gömöri Hírlap szerkesztősége nevében
mindkettejüknek boldog születésnapot kívánunk!

jdj, fotó: archív
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Lapajánló
Kassai Figyelő – 2009/szeptember
A lap tartalmából: Bocsássatok meg,
magyarok – Lesz történelmi megállapodás a cigányokkal? – Márkusfalvi
nyomozótábor – Requiem a magyar könyvesboltért – Nagykaposi Városnapok – Interjú Bauer
Edittel, A kassai Spillenberg-család festőművészei – Kulcsár Tibor-emléktábla Perbenyikben
– Augusztus 20-a Kassán – Évadnyitó a Thália
Színházban.

A Cs-tartomány – pro és
kontra
2002-ben jelent meg aqz Escorial
avagy a Cs-tartomány c. kötet, amely
Cselényi László talányos költésze-

Isten éltesse a szépkorúakat!
A következő hónapban lassan már beköszönt az
ősz, a természet készül téli álmára. Jelképesen
válhatott október az Idősek Hónapjává, amikor a
szépkorúakra kell több figyelmet fordítanunk. Bár
mindenkor megérdemlik, hogy megkapják szeretetünket és odafigyelésünket, gondoskodásunkat,
hogy megkönnyítsük az amúgy sem egyszerű
mindennapjaikat. Az alábbi vers a rimaszombati
Wass Albert Magyar Nyugdíjas Kör ajánlásával
kerül közlésre. Bízva abban, hogy a vers minden
sorát értelmezve több társadalmunkért tenni
képes és felelős polgár tesz is azért, hogy időseink
méltóságteljesen élhessék le életük alkonyát, s
abban a legtöbb örömöt lelhessék.
moly

Óbecsey István: Szeressétek az öregeket
Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat,
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt

Jeles Napok
tének recepcióját tartalmazta. A most megjelenő
kötet előszavában írja Kövesdi Károly: „a kötet
tartalmazza a Cselényit elmarasztaló kritikákat
is, tekinthető az Escorial ikerkönyvének. A kép
így lesz csaknem teljes”. A kötetet a Madách
Posonium Kiadó gondozta.
A lap és a kötet megvásárolható a rimaszombati
Tompa Mihály Könyvesboltban.

Fáklyavivő – 2009/augusztus
A lap tartalmából: Vallási vagy etikai
nevelés? – Palócföld búcsújáró helye
– Vallás és pszichológia – A Katolikus Kör története (3) – Szabó Gyula
plébános és a Magyar Műhely Alapítvány.
A lap beszerezhető a rimaszombati magyar nyelvű
szentmisék előtt.

szemeket,
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Simogassátok meg a deres
fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos
kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet.
Szenvedtek Ők már eleget.
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
szeressétek az öregeket.
Ne tegyétek Őket szűk odúkba
Ne rakjátok Őket otthonokba.
Hallgassátok meg a
panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép
szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály könyvesbolt

10 %-os
kedvezmény 40. hét

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.

Október 1.
– Zenei világnap

Október 2.
– 1869-ben ezen a napon született Mahatma
Gandhi, az indiai függetlenségi mozgalom
vezéralakja

Október 3.
– Németország újraegyesítésének napja

Október 4.
– Az állatok világnapja

Október 5.
– 1864-ben ezen a napon hunyt el Madách
Imre

Október 6.

– Az aradi vértanúk napja

Ők is sokat küzdöttek értetek,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak Ők is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,
Mikor Isten Közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Ha majd az örök szeretet
Elhívja Őket közületek,
Ti foglaljátok el helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket.

Piaci árak Rimaszombatban
- szeptember 25-én
sárgarépa			
petrezselyem		
zeller			
burgonya			
hagyma			
paprika			
kápiapaprika		
almapaprika		
feferónpaprika		
paradicsom		
uborka			
karalábé			
káposzta			
kelkáposzta		
karfiol			
csöves kukorica		
fejtett bab			
feketeretek		
sütőtök			

0,35-0,80 €/kg
0,50-1,20 €/kg
0,50-1,10 €/db
0,30-0,60 €/kg
0,60-0,80 €/kg
0,50-1 €/kg
0,40 -1,20 €/kg
0,70-1 €/kg
1,20-2 €/kg
0,55-0,90 €/kg
0,35-0,60 €/kg
0,50 €/db
0,39 €/kg
0,80 €/kg
0,35-1,50 €/db
0,30 €/kg
1,39-2,30 €/kg
0,75 €/kg
0,70-0,80 €/kg
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Egy csésze kávé

Tamás Gábor Kövecsesen
ad koncertet
Egyik kedvenc időtöltésem, egy
finom csésze kávé kortyolgatása
közben Tamás Gábor erdélyi énekessel beszélgettem, aki októberi felvidéki turnéja alkalmával Gömörbe is
ellátogat.
Felvidéki turné előtt állsz. A számodra ismeretlen
vagy csak kevésbé ismert helyeken, új közönség előtt
lépsz fel. Milyen érzéssel tölt el ez az újabb megmérettetés?
Nyugodtan mondhatom, hogy énekesi pályám talán eddigi legnagyobb kihívása, hiszen nagyon izgalmas egy olyan vidéken fellépni, ahol ezelőtt még
nem jártam!
Reményik Sándort idézve futok neki a következő
kérdésnek: „…nincsen mégsem olyan alkonyat/Sehol a földön, mint a Szamos-parton./S ez nem elég,
hogy idehaza tartson?!” Úgy gondolom, az a tény,
hogy elhagytad a szülőfölded, meghatározója életed alakulásának. Hitted, remélted, hogy egyszer
még föllépsz magyar színpadon?
Hogy őszinte legyek: nem! 1991-ben a Ceausescurendszer bukása után jelezték a volt TV-, rádiószerkesztők, hogy „Gábor, gyere haza, mert most is a
te dalaidat hallgatják!” Akkor határoztam el, hogy
visszatérek, ami végül 1994-ben történt meg, ami-

kor Erdély 16 városában telt házak és csodálatos
mindig nagyobb öröm volt számomra, mint kapni
fogadtatás várt reám. Azóta kétévente turnézok.
– ezt gyerekkoromtól így éreztem! Ezért kezdtem el
Milyen érzés ma végigsétálni Kolozsvár utcáin? Ez 1993-ban karitatív munkámat, amellyel elsősorban
az a város, amit oly nehéz szívvel hagytál el?
a leszakadt területeken élő magyarság fennmaraTragikus! Hiszen alig hallani magyar szót az utcá- dását szolgáló intézményeket segítem (színházak,
kon és abból a Kolozsvárból, amelyet én otthagy- operák, árvaházak stb). Szeretet nélkül mit sem
tam – és amelybe visszavágytam – már szinte sem- ér az élet ebben a rohanó, egyre elanyagiasodott
mi sem maradt!..
világban – ezt gondolom mindenki érzi – nemcsak
„…Írjuk s ne sírjuk a történelmet…” – énekled egyik mi művészek. Mindig lojális és kitartó barát voltam,
saját szerzeményedben. Ilyen – számomra komoly
hiszen az élet folyamán bizony jó volt megosztani
üzenetet közlő – gondolat megfogalmazásához
örömömet vagy bánatomat egy jóbaráttal.
sok tapasztalat szükséges. Lassan alig van olyan Ha jól értesültem, egy válogatás lemezen dolgozol.
hely a világon, ahol ne énekeltél volna – magyarul, Igaz a hír, hogy fontolóba vetted egy Seres-lemez
magyar közönségnek. Ezek szerint szemléled is a elkészítését? Ismerve a Seres-dalokat és a te zenei
körülöttünk történő dolgokat… Mint érzékeny lelkű stílusodat, el tudom képzelni a dolgot….
művész, hogyan látod a mai világot?
Illyés Gyula azt mondta egyszer, hogy „két életet
Nem akarok politikai elemzésekbe kezdeni, de ami
kéne élni ahhoz, hogy minden tervünket megvamost a magyarsággal történik, az aggodalommal
lósítsuk”. Én azt mondom, hogy öt sem lenne elég,
tölt el, és itt főleg a magyarországi helyzetre célzok. hiszen állandó restanciában vagyok, versenyt futva
Úgy érzem, hogy – a régió volt szocialista országok- önmagammal. Rengeteg a tervem, igyekszem a java
tól eltérően – Magyarországon csökkent az embe- részét megvalósítani. Készül Új válogatás c. lemerekben a nemzeti büszkeség, pedig igazán lenne
zem, amelyen legalább négy új dal is lesz majd. Régi
mire büszkék legyünk, nem sok ország dicsekedhet
tervem egy sanzonlemezt kiadni, hiszen a műfaj
olyan történelmi múlttal, mint Magyarország, már- nagyon közel áll a lelkemhez és a hangomhoz.
pedig ha az anyaország nem erős, akkor mit várha- Végül mit üzensz a gömöri rajongóidnak, az itt élő
tunk mi, a világ különbözö pontjaira szétszéledt embereknek?
magyarok?
Azt, hogy jöjjenek el a koncertemre, ígérem, hogy
Segítségnyújtás, szeretet, barátság – ha jól tudom, nagyon szép műsorral fogom megörvendeztetni a
fontos fogalmak a számodra…
hallgatókat! Szeretettel küldöm ölelésem a gömöri
Mindhárom fogalom nagyon fontos számomra – rajongóimnak!
Balázs Emese, fotó: archív
sőt, ahogy az idő telik, egyre fontosabb(!). Adni

Elkezdődött a Zenei Ősz

Kérdésünk:
Mi a címe Tamás Gábor
készülő lemezének?
A helyes válaszadók között 2 jegyet
sorsulunk ki Tamás Gábor október 9-ei
kövecsesi koncertére. Válaszaikat október
2.-ig várjuk levél- vagy email-címünkre,
illetve a 047/56 04 676-os telefonszámra.

A XXIX. Zenei Ősz keretén belül szeptember
22.-én a rimaszombati Városi Művelődési Központ (VMK) esztrádtermében Zuzana Zamborská
és Vladimír Ondrejčák koncertjére került sor.
Zuzana Zamborská zongoraművész Pozsonyban
végezte tanulmányait, s a világ számos országában koncertezett már, így járt a távoli Japánban is.
Vladimír Ondrejčák gitárművész Besztercebányán
Ján Cikker tanítványa volt, míg a pozsonyi Zeneművészeti Főiskolán Jozef Zsapka osztályába járt.
Számos mesterkurzuson vett részt. 2005-től együtt
lép fel Zuzana Zamborskával, de gyakran alkot gitárduót Denisa Benčovával is. Rimaszombatban

Joseph Kaspar Mertz, Franz Schubert és Wilhelm
Neuland műveit adták elő. A következő koncertre október 6.-án, este hét órai kezdettel kerül sor
a Városi Galériában, ahol a Flautissimo trió (Veronika Vitázková, Zuzana Bujnová, Martina Kuštárová,
valamint Eva Kovalčíková) mutatkozik be. Műsoron
Vivaldi, Bach, Dieter, Lergnani, Kuhlau, Rodrigo
és Tomasi alkotásai. Október 20.-án, a VMK-ban
Haydn halálának 200. évfordulójára emlékeznek
Stanislav Zamborský és Jozef Podhoranský közreműködésével.
Kép és szöveg: csölle

Hódmezővásárhelyen
tisztelik Pósa Lajost
Szeptember elején döntött a hódmezővásárhelyi képviselő-testület, a helyi könyvtár
felveszi a kommunizmus ideje alatt tiltott,
méltatlanul elfeledtetni kívánt költőnk, Pósa
Lajos nevét. A gyermekirodalom megteremtőjét egyre több helyen rehabilitálják. Ebben
a dél-alföldi városban Gábor Emese szobrászművész jóvoltából szobrot is kap Pósa Lajos.
Az ünnepségeket nagy költőnk születésének
160. évfordulóján rendezik meg.
moly
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Átvették a díjat az óvodában

Öt tabló érkezett júniusban meghirdetett versenyünkre, s olvasóink dönthették el, melyiket
találják a legeredetibbnek, a legfrappánsabbnak.
A győzelmet a rimaszombati Daxner utcai óvoda
tablója szerezte meg, amelyet az egyik szülő, Maksi

Marika készített környezetbarát alapanyagból.
A szerkesztőség ajándékát (50 eurót és könyveket)
az idei első szülőértekezleten adta át Horváth Zsuzsa igazgatónőnek Juhász Dósa János főszerkesztő.
Az igazgatónő megköszönte a lehetőséget, s jelezte

a szülők felé, hogy a városi lapokban rendszeresen
beszámolnak tevékenységükről, s egy csokor virággal mondott köszönetet Maksi Marikának, hogy
a tetszetős, s immár díjnyertes tablót elkészítette.
Gecse Attila képriportja

Vélemény

Miért kell a pénznek
városunkból elfolynia?
Rimaszombatban vállalkozóként tevékenykedem.
Hogy népszerűsítsem cégemet, a város honlapján
szerettem volna elhelyezni reklámomat. Meglátogattam a Városi Hivatal informatikai osztályát azzal
a kéréssel, hogy reklámom szövegét helyezzék el a
honlapon. Ahogy megtudtam, az osztály alkalmazottai ezzel nem foglalkoznak és azt tanácsolták,
hogy kérésemmel forduljak a zólyomi Weby group
céghez, amely a weboldal üzemeltetője és megfelelő illeték befizetése ellenében elhelyezi hirdetésemet. A válasz meglepett és nemcsak engem, több
okból is. Elsősorban, úgy gondolom, hogy egy reklám elhelyezése a weboldalon nem túl bonyolult,
pár percnyi munkát igénylő dolog. Másodsorban
pedig az illetékből befolyt összegről, amit régiónk
is fel tudna használni, pl. a weboldal fejlesztésére,
lemondunk más javára. Tudjuk, hogy Rimaszombat az ország gazdaságilag és szociálisan legelmaradottabb régiói közé tartozik. Sok a munkanélküli, beleértve azokat is, akik átképzés keretében
számítógépkezelői tanfolyamot végeztek. Mellesleg a számítógépes munkát, a webadminisztrációt

is beleértve, a középiskolások többsége is ismeri. amelyet rajtunk kívül az ország 38 városa és több
Ezért meglepő, hogy ezt a Városi Hivatal informati- mint 100 községe használ. A céggel kötött szerződésünk alapján az önkormányzati rész karbantarkusai nem képesek (nem tudják?) megcsinálni. Ha
tása a város hatáskörébe tartozik, a hirdetések és
a valós ok mégis az, hogy valamilyen felfoghatatlan
az oldalon elhelyezett reklámok adminisztrációja
okból ehhez nem értenek, gondolom akkor a Városi
pedig a cég jogköre. (rimavskasobota.virtuálne.sk
Hivatal megfontolhatná azt, hogy erre a munkára
(reklámok elhelyezése a város oldalán) felvehetné – „cégek és szolgáltatások” link a honlapon). Envalamelyik munkanélküli polgárunkat, mondjuk nek a megoldásnak az az előnye, hogy így a portál
karbantartása olcsóbb (spórolás!). A Városi Hivatal
egy frissen végzett középiskolást.
Úgy vélem, hogy az a tény, hogy a város honlap- nem öszpontosítja figyelmét az oldal reklámfelületére, mivel ennek megtérülése bizonytalan és jogját más városban székelő cég üzemelteti, kicsit a mi
szabály erre nem kötelezi. Portálunk nem „bulvárszégyenünk is, nem utolsósorban azért, mert azt a
jellegű”, így a reklámok sem özönlenek. Egyszerűen
kevés pénzt, ami hozzánk is kerülhetne, hagyjuk
ezek a tények és sajnáljuk, hogy a cikk szerzőjenek
elfolyni...
Peter Václav, Rimaszombat
azon kell polemizálnia, hogy a hivatal informatikusai képtelenek szöveget elhelyezni a város weboldalán, mikor is világos, hogy az oldal folyamatosan
aktualizálva van.
A Városi Hivatal az oldalt szeretné a legkisebb
költséggel üzemeltetni, ha pedig a jövő úgy hozza,
A város a honlapján a polgárainak (jogi és termé- hogy új megoldásokra és változásokra lesz szükség,
szetes személyek) szánt infomációkon kívül a ha- megvalósítjuk.
Slavomír Sirotiak, a Városi Hivatal
tályos jogszabályok által előírt adatokat teszi közzé.
Informatikai Osztályának vezetője
A honlapnak meg kell felelnie a 276/2006 sz. rendeletben előírt követelményeknek. Ebből az okból
ford: lr
kifolyólag a város a Weby Group portálját használja,

Válasz Peter Václav
levelére

Olvasói levél

Okulásért
írom ezeket a sorokat. Kérem, vigyázzanak! Múlt
vasárnap délelőtt fél tízkor mentem a Svätopluk
utcán keresztül. Történetesen senki nem volt a
közelben. Egy ott álló autóból egy jól öltözött, intelligensnek kinéző fiatalember jött hozzám. Egy

prospektust mutatott, rajta nagyon szép étkészlet.
Gondoltam, a prospektust reklámozásra ide akarja
adni. Mondtam, jó majd propagálom. De, hogy
fogadjam el az autóban lévő étkészletet ajándékba,
és invitált a kocsihoz. Köszönöm, nem fogadom el.
– mondtam. „Még ajándékba se?” – kérdezte. Még
ajándékba se! – mondtam, és továbbmentem. Az

autóban egy másik férfi is ült.
Szinte el sem hiszem, hogy ez velem történt. De
mi lehetett volna, ha hiszékeny és kapzsi vagyok?
Képzelje el az olvasó és tanuljon belőle.
Egy olvasó

Közlemények

2009. 9. 28.

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 40. hétre
Október 3., szombat
Gyógyszertár a Kauflandban
Október 4., vasárnap
Gyógyszertár a kórháznál

Fogorvos
Október 3-4., szombat-vasárnap
MUDr. id. Igor Benčík, Hviezdoslav u. 17.,
56 25 939
Neurológus MUDr. Kovács Katalin neurológus kedden és csütörtökön Füleken
rendel az új Poliklinika mellett, az ún.
Gordos-villában. Tel.: 047/4308110

MOZIMŰSOR
Október 2., 3., 4. 18 óra

Nász-ajánlat
amerikai komédia
Október 2., 20 óra

Ránts le a pokolba
amerikai thriller
Október 3., 4., 20 óra

Rablás a metróban
amerikai krimi

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
szeptember 22-én az alábbi
személyek adtak önkéntesen
vért:
Jozef Janotík, Jozef Gríger, Jaroslav
Jankulár, František Kubačka, Ľudmila
Hanusová, Peter Tengler, Miloš
Tomeček, Kertész László, Roman
Drugda, Gejza Styavina Rimaszombatból, Miloš Trocha Szabatkáról,
Vojtech Kocka, Eugen Csitneky, Igor
Ondruška, Stanislava Bamburová,
Vladimír Sakáč Nyustyáról,
Imrich Jacso Velkenyéről, Dušan
Kochan Felsőpokorágyról, Gál
Csilla Gömörpéterfalváról, Iveta
Paprčková, Vojtech Potrecz
Feledről, Peter Daniš Osgyánból,
František Beňuš, ifj. František
Beňuš Bakostörékről, Ján Hruška
Rimaráhóról, Ladislav Gémeši
Mezőtelkesről, Peter Maťko Tiszolc,
Štefan Gembický Zeherjéről,
Kolozsi Éva Rimaszécsről, Pavel
Žilák Rimakokaváról, Széplaki
Kinga Tornaljáról, Miroslav Chromek,
Vladimír Bystrianský Meleghegyről,
Viktória Bojanová Simonyiból,
Martin Bobrovský, Ján Oláh, Vojtech
Radič Klenócról.
Először adott vért: Marian Šajgal,
Roman Kvietok, Peter Szabó Rimaszombatból, Marian Balciar, Michal
Macháček Nyustyáról, Štefan Tóth
Tornaljáról.

Meghívók
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Felhívás

Felnőtt énekkarok kerületi fesztiválja
– október 3.
A Csemadok Tornaljai Területi Választmánya és Alapszervezete kórustalálkozót szervez Felnőtt énekkarok
kerületi fesztiválja címmel október 3-án 17.00 órai kezdettel Tornalján, a VMH mozitermében.

X. Őszirózsa magyarnóta-énekesek
országos versenye – október 4.
A Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya 2009.
október 4-én vasárnap, Ipolynyéken rendezi meg a X.
ŐSZIRÓZSA magyarnóta-énekesek országos versenyét
a Művelődési Központban. Délelőtt lesznek a próbák,
délután pedig a verseny. A versenyzők minősítve lesznek (arany, ezüst, bronz). A helyezettek díjakat és okleveleket kapnak, ezen kívül a Duna Televízió Kívánságkosár című műsorában szerepelhetnek.

Ciao Boccaccio Ajnácskőn – október 4.
A dunaszerdahelyi SZEVASZ Vándorszínház október
4-én vasárnap, 17.00 órai kezdettel Ajnácskőn vendégszerepel a Ciao Boccaccio c. darabbal, amit Gágyor Péter írt és rendezett.
Az előadásra a belépőjegy 3 euróba kerül.

Pályázati lehetőség szülői szövetségeknek
– beadási határidő: szept. 30.

A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége a Pázmány
Péter Alapítvány anyagi támogatásával pályázatot hirdet az óvodák és az iskolák mellett működő
SZMSZSZ ASZ-ek részére a következő témakörökben: az óvodáskorú gyermekek magyar iskolába való
beiratkozása érdekében kifejtett tevékenységek támogatására; országos és regionális szintű, magyar
nyelven folyó diákversenyek, vetélkedők megvalósításának támogatására; segédeszközök beszerzésére; az oktatási-nevelési intézmény mellett működő
kulturális és művészeti csoportok működési kiadásainak támogatására valamint iskolabusz vásárlás
hozzájáruláshoz. A pályázatok beadási határideje
szeptember 30. Bővebb információ kapható és a
pályázati adatlap letölthető a www.nppa.sk www.
szmpsz.sk és a www.szmszsz.sk honlapokról.

Sajátos nevelési igényű tanulók támogatása - beadási határidő: szept. 30.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Szülőföld Alappal történt megállapodás értelmében
pályázatot hirdet Sajátos nevelési igényű tanulók
oktatását és nevelését segítő programok támogatáNovák Heni a PLIKK-ben – október 5.
sa. Pályázattal kapcsolatos információt nyújt: Jókai
A Pósa Lajos Irodalmi és Közművelődési Kávéház Tibor, telefon: 035/771 4755, munkanapokon 10.00
(PLIKK) vendége 2009. október 5-én (hétfőn) 18.00 – 12.00 óra között, valamint az szmpsz@szmpsz.sk
órakor Novák Henrietta, a Jóban- rosszban c. nagysi- címen. A pályázat benyújtásának határideje: szepkerű filmsorozat fiatal sztárja, akivel életéről, terveiről
tember 30. (a postai bélyegző dátuma)
Juhász Dósa János beszélget. Helyszín: a Három Rózsa
Kávézó (Fő tér 20). Mindenkit szeretettel vár a Csema- Közösségi portálok, honlapok támogatása
dok Rimaszombati Területi Választmánya.
– beadási határidő: szept. 30.
A Szövetség a Közös Célokért társulás a Szülőföld
Folklór és jazz a VMK-ban – október 7.
Alap Önkormányzati együttműködési és InformatiMartin Valihora (dob), Juraj Burian (gitár), Stano
kai Kollégiumával kötött megállapodás értelmében
Palúch (hegedű) és Per Mathisen (basszusgitár) össze- pályázatot hirdet önkormányzatok és országos, retételű csapat október 7-én 19 órai kezdettel mutatkozik gionális, helyi közösségek által működtetett magyar
be a rimaszombati közönség előtt a Városi Művelődési
nyelvű (kétnyelvű) közösségi portálok, honlapok
Központ színháztermében Folklór jazz elemekkel cím- költségeihez való hozzájárulásra. A pályázatokat
mel. Belépő: 3 €.
szeptember 30-ig a SZAKC dunaszerdahelyi irodájába kell benyújtani. Bővebb információ a szakc.sk
Gálaműsorral ünnepel a Csemadok
oldalon.

– október 10.

A Csemadok 60. születésnapja alkalmából ünnepi gálaműsort tartanak Rimaszombatban, a Városi Művelődési Központban, október 10-én, szombaton 17.00
órai kezdettel, amelyben a régió alapszervezetének
csoportjai lépnek fel, s emlékplakettek átadására is sor
kerül. Közreműködnek: Demeter Katalin versmondó,
Blaha Lujza Vegyeskar, Almágyi Népdalkör, Fürtöcskék (Balogfalva), Calibra csillagai tánccsoport (Dobóca),
Gesztetei Barkó Menyecskék, Gömördétéri asszonykórus, Óbásti Palóc Menyecskék, Péterfali Menyecskék,
Bárka Énekkar (Simonyi), Kis Gömör és Új Gömör
Néptáncegyüttesek.
prognózis - Keddig folytatódik a nyárias hangulatú,
alapvetően napsütéses időjárás, majd kedden hidegfront éri el a Kárpát-medencét, amely több fokos lehűlést hoz magával, de az időjárás jellege a hét közepétől
bizonytalan, ami viszont bizonyos, hogy számottevő
csapadék továbbra sem valószínű.

Reisz András

Magyar magazin: 2009.szeptember 30.
STV2, 16:10, ismétlés: 2009. okt. 1., 7:15

Két gömöri témával is foglalkozik a Magyar magazin szerdai adása. Kiderül, milyen jövőt látnak a
futballisták és szurkolók a tornaljai csapatban és a
Turisztikai világnap kapcsán a térség olyan vidékeire látogatunk el, amit érdemes lenne látnia hazai és
külföldi látogatónak egyaránt. Az új oktatásügyi törvény szerint egy nemzetközi nyelvvizsga kiválthatja
az érettségit - annak is utána néztünk, hogy ennek
mik a feltételei. A szlovák nyelvtörvény kapcsán a
héten a színházi előadásokra és rendezvényekre vonatkozó paragrafusokat elemezzük. Vendégünk lesz
Tóth Károly, a Fórum Intézet vezetője annak kapcsán, hogy egy nemzetközi projekt azt vizsgálja, más
anyanyelvűek tömeges beköltözése egy településre
milyen hatással van rövid és hosszú távon az adott
közösségre. A műsorvezető: Debnár Klára
Hírek magyar nyelven minden hétköznap:
STV2. 19:55
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Hirdetés

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

• Október elsejétől hosszú távra
bérbe adok egyszobás, berendezett
lakást. Tel: 0903 804 986.
1071-39

• Eladó kert a Tormáson. Tel.: 5624
302.
1085-42

• Eladó családi ház Tamásfalán a Tégla u. 5. sz. alatt. 5 szoba, konyha,
kamra, fürdőszoba, WC, garázs. 600
m2 telek. Aktuális 2010 áprilisától.
Tel: 0948 005 911.
716-39

• Családi házat vennék Rimaszombat környékén. 35 000 €. Tel: 0905
885 559.
• Eladó 15 éves családi ház
Rimajánosiban. 35 000 €. Tel: 0905
885 559.
• Családi házat vennék Várgedében
vagy a környékén. Tel: 0905 885 559.
• Eladó új, luxuslakás 3 km-re Rimaszombattól. Tel: 0905 885 559.
• Eladó 3 szobás lakás Rimaszombatban, a Rozsnyói utcában. 23 000 €.
Tel: 0905 885 559.
• Eladó emeletes családi ház
Várgedében. 40 000 €. Tel: 0905
885 559.

2009. 9. 28.

Szolgáltatások
•Ásási munkák – minibaggerrel. Tel.:
0903 515 109.
782-40

• Jóslás kártyából. Múlt, jelen,
jövő. Hétfőtől péntekig: 9.00-15.30,
Cserencsényi út 22 (a munkaügyi
hivatal mellett), Rimaszombat. Tel.:
0915 228 482.
1100-38,40

• Költöztetés, szállítás autóval. Tel:
0903 515 109.
148-39

• Kedves hölgyek – Vásárláskor
vásárlói kártyát kap, amellyel
különböző kedvezményekhez juthat.
Kezdje el a bónuszpontok gyűjtését.
Részletek a Moletka üzletben, Rimaszombatban, a Vasúti u. 9. sz. alatt.
734-39

Fűtésre alkalmas
BRIKETT
12 € (360 Sk)/ 100 kg
TeL: 0905 116 463
www.bio-brikety.sk
2208

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

1044-40

2189

• Eladó egyszobás lakás jó környezetben. Tel: 0918 797 715.
1107-41

+Eladó ház + 25 á kert + 0,5 ha erdő,
8 km-re Rimaszombattól, Guszona
irányában. Tel: 0905 506 338.
1111-40

• Eladó garzonlakás Rimaszombatban, a Kishonti utcában. Tel: 0904
994 743.
1119-39

• Albérletbe adom garzonlakásomat
Rimaszombatban, a Kishonti utcában. Tel: 0911 994 743.
1120-39

• Kicserélném garzonlakásomat családi házra Rimaszombat környékén.
Tel: 0907 210 392.
1121-39

Egyéb
• Olcsón eladók üzleti berendezések – állványok, pultok, fogasok,
próbababák. Tel: 0944 018 904.
1114-39

• Olcsón eladó inga- és súlymérleg.
Tel: 0944 018 904.
1115-39

Albérletbe adok vállalkozásra alkalmas
helyiségeket Rimaszombat központjában.
Tel: 047/5634901, 0908 508 195

1116-39

LILIPUT
Gyermekruha-bolt
a posta mellett Rima-

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

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

Rimaszombat Városa eladásra kínálja
az alábbi, tulajdonában lévő vagyontárgyat:
PROTON 415 Gli gépkocsi, nyilvántartási
szám: RS – 251AV
minimális ára: 330,-€.
Emissziós ellenőrzés érvényessége:
25.10.2009.
Minőségi ellenőrzés (TK) érvényessége:
2009. 10. 25.
A vásárló köteles kifizetni az átíratással
járó illetéket is.
A kérvényeket 2009. október 20.-ig
küldjék a Városi Hivatal Jogi és Vagyongazdálkodási Osztályára. A versenytárgyalásra 2009 október 29.-én 14.00 órai
kezdettel kerül sor a 16. sz. ülésteremben
a 2. emeleten.
A vételár a megegyezéstől számított 10
napon át érvényes. Amennyiben az érdeklődő a megadott időpontig nem fizeti
ki a vételárat, a tárgyaláson második
helyen végző érdeklődő kap lehetőséget
a gépjármű megvásárlására. A vételárat
készpénzben a Városi Hivatal pénztárában kell befizetni.

szombatban őszi bevásárlásra hívja Önöket
Őszi kabátok 25 %–os
munkatársakat keres

kedvezménnyel

csoportvezető
2192

Lakhatásra nem
alkalmas helyiségeket
kínálok albérletbe
Rimaszombat központjában kedvező áron.
Felhasználási lehetőségek: irodák,
üzletek és egyéb szolgáltatások.
M.: 0908 948 971
2003-51

Rimaszombat és környéke

Kínálat: • Ingyenes beoktatás • Kedvezö fizetési feltételek
• Iroda, technikai támogatás
Követelmények: • Középiskolai végzettség • Biztosítási
tapasztalat • Felelősségérzés

tel.: 047/563 45 76
e-mail: rapid31@rapidlife.sk

TLSZ jelenti
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1. osztály:

Klenóc ismét győzött

G. (3), id. Busa G., JV: Juhász
Ifi: 1:6

Abafala–Klenóc 0:1 (0:1)

Rimaszécs–Harmac 4:2 (1:1)

G: Fiľo, JV: Bálint
A 22. percben büntetőből elért góllal újra 1:0-ra
győzött Klenóc.

G: Busa J. (2), Váradi A., Lakatos – Bari Z. és Bari B.,
JV: Šupka

Tornalja–Nagytörék 2:0 (1:0)

Tiszolc B–Cserencsény 4:3 (4:1)

G: Farkas G. (2), JV: I. Krahulec
Keserves győzelem hazai pályán és egy piros lap
Kárásznak.

G: Koniar, Pohorelský, Vengrin és Kubinec – Lašák,
Astaloš és Adler, JV: Wollinger

Ifi: 10:0

Sajógömör–Nagytörék 2:3

G: Gombala (2) és Petrík, JV: Ivanik
Már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát a hazaiak, Lubény játékoshiánnyal küszködik.
Ifi: 0:3
Osgyán–Sajószárnya 2:2 (2:1)

G: Négyesi, Pisár – Ferko és Legát, JV: Boldi
A hazaiak kétszer vezettek, a mérkőzés végén mind a két csapat elégedett volt
a pontosztoszkodással. Ifi: 8:2

Diákok, 4. forduló: A csoport: Kisrőce–Klenóc
6:1 • Sajószárnya–Lubény 4:8
B csoport: Feled–Gesztete 4:0 • Nagybalog–
Ajnácskő B 4:1 • Ajnácskő A–Osgyán 1:0
Pótolt mérkőzés: Ajnácskő A–Feled 2:1 • C csoport:
Abafala–Bátka 6:5 • Sajógömör–Lénártfala 1:3
Kerületi bajnokságok, 8. forduló:

Nő vezette az északi rangadót

Jolsva–Szirk 1:0 (1:0)

Nagyrőce–Tiszolc 0:1 (0:1)

G: Mikuš, JV: Lacia
A 31. perc eldöntötte a három pont sorsát.

Az északi régió rangadóján az 1. perc gólja (Doboš)
döntötte el a mérkőzés sorsát. Piros lap: Dacho
(Tiszolc)

Bátka–Tajti 1:0 (0:0)

G: Libič, JV: Lőcsös
Egy jó mérkőzésen talán egy döntetlent megérdemeltek volna a vendégek, de a 70. percben Libič
fejesével a hazaiak a maguk javára fordították
a mérkőzés állását. Ifi: 2:6

Ajnácskő–Kálnó 2:1 (1:1)

G: Ruszó (2)
Garamszentkereszt–Nagybalog 3:0 (0:0)

A 90. percben még 0:0 volt az állás.
V. liga:
Szinóbánya–Sajószentkirály 6:5 (3:0)

Murány–Kisrőce 1:0 (0:0)

G: Matajz, JV: Siman
Kiegyenlített mérkőzésen a 71. percben eldőlt a 3
pont sorsa. Ifi: 2:7

G: Švihla (2), Šuba, Hugyár és Zsíros
Ipolynyék–Nyustya 3:1 (2:1)

G: Budai
Sajógömör–Fehérkút (Príbelce) 4:1 (1:0)

G: Csutor, Gergely I., Farkas G. (2)

A táblázat állása:
1. FK Tornaľa  	

9

8 1 0

27 : 3

25

2. FK Klenovec  	

9

6 1 2

16 : 12 19

3. FK Jelšava  	

9

5 2 2

18 : 17 17

4. FK Tachty  	

9

5 1 3

20 : 12 16

5. FK Bátka  	

9

4 3 2

21 : 15 15

6. FK Muráň  	

9

4 2 3

13 : 15 14

7. FK Abovce  	

9

4 1 4

21 : 24 13

8. FK Stárňa  	

9

3 2 4

14 : 16 11

9. FK Lubeník  	

9

3 1 5

14 : 17 10

10. FK Sirk

9

3 1 5

15 : 13 10

11. FK Rimavské Janovce  	 9

3 0 6

15 : 19 9

12. FK Ožďany  	

9

2 3 4

12 : 14 9

13. FK Revúčka  	

9

2 1 6

12 : 20 7

14. FK Veľké Teriakovce  	

9

1 1 7

10 : 31 4

Balogfala
kétszámjegyű győzelme
2. osztály:

Uzapanyit–Harkács 3:4 (1:2)

G: Barassó (2), Kovács Á. – Gömbicky, Svet,
Somosvári, Nyíri, JV: Pataky Ifi: 3:2
Balogfala–Nemesradnót 10:4 (5:1)

G: Oláh E. (4), Hanyus (3), Tankina, Illés (2) – Busa

Diákok, 5. forduló, okt. 3., 10.00
A csoport: Sajószárnya–Kisrőce / Váradi

Lubény–Klenóc / Laciak
B csoport: Osgyán–Feled / Slabej
Ajnácskő B – Ajnácskő A / Adorján
Gesztete–Nagybalog / Pataky
C csoport: Bátka–Sajógömör / Šonkoľ
Sajószentkirály–Abafala / Filep
IV. liga, 9. forduló, október 4.: Nagybalog–

Geletnek, Tiszolc–Ajnácskő, Borosznó–Nagyrőce
V. liga, 9. forduló, október 4.: Lukanénye–Feled,

1. osztály, ifi:
Rimajánosi–Lubény 3:0 (3:0)

11

Feled- Szklabonya 1:0 (1:0)

G: Farkas

A következő forduló mérkőzései
és játékvezetői
1. osztály, 9. forduló, okt. 4., 13.30 és 16.00

Kisrőce–Abafala / Koós, Ivanik, Šonkoľ
Tajti–Murány / Slabej, Pataky, Adorján
Szirk–Bátka (okt. 3.) / Juhász, Rybár, Hodoň
Sajószárnya–Jolsva (ifi nélkül) / Rosiar, Vývlek,
Čepko
Lubény–Osgyán (okt. 3.) / Šupka, Ďurík, Laciak
Nagytörék–Rimajánosi / Hodoň, Šupka, Michalko
Klenóc–Tornalja (ifi nélkül) / Wollinger, Laciak,
Kriak
2. osztály, 9. forduló, okt. 4., 13.30 és 16.00

Uzapanyit–Guszona / Siman, Boldi, Čajko
Cserencsény–Ajnácskő B (okt. 3., ifi nélkül) / Lőcsös, Slabej, Mészáros
Harmac–Tiszolc B (ifi nélkül) / Filep, Juhász, Rybár
Nemesradnót–Rimaszécs / Ďurík, Váradi, Uličný
Harkács–Balogfala / Pocklan, I. Krahulec, Melicher

Nyustya–Sajógömör, Sajószentkirály-Ipolynyék

Közlemények
Téli stadion nyitva tartása:
okt. 1., csüt.: 9.00-11.30, 12.00-14.30
okt. 2., péntek: 9.00-11.30, 12.00-14.30
okt.3., szombat: 11.30-15.30
okt.4., vas.: 14.00-16.00
Érdeklődni a 0908 147 531-es telefonszámon lehet.
Uszoda nyitva tartása október 1.-től
Hétfő: 8.00-15.00, 17.00-20.00
Kedd: 8.00-15.00
Szerda: 8.00-15.00, 17.00-20.00
Csütörtök: 8.00-20.00
Péntek: 8.00-15.00, 17.00-20.00
Szombat: 10.00-20.00
Vasárnap: 10.00-20.00
Érdeklődni a 047/56 22 972-es telefonszámon lehet.
Nyilvános pályázat
Rimaszombat Városa a 138/1991 községek vagyonáról
szóló törvény alapján és Rimaszombat város vagyonával
való gazdálkodási elvekkel összhangban
nyilvános pályázatot hirdet ki
Az ajánlat tárgya: épületrész, Alsópokorágy kataszteri
területén található 59. házszámmal jelölt vendégfogadó
tetejének bérbevétele.
Az ingatlan az a 117. számú tulajdoni lapon van vezetve
Alsópokorágy kataszteri területén, építve a KN C 162/2
– es parcellán, amely a 440. számú tulajdoni lapon van
vezetve.
A bérlet célja: technológiai berendezések elhelyezése –
Internetkapcsolatot biztosító antennák
A bérbevétel ideje: határozatlan idejű
A bérletidíj: minimálisan 70€/év ( 2.108,80 Sk) plusz az
elfogyasztott elektromos energia díja.
Az ajánlattételek lejártának határideje 2009. október 8.án 16.00 órakor. További információkat az érdeklődők a
város honlapján (www.rimavskasobota.sk) találhatnak.
A kulturális minisztérium tájékoztatója
A SZK Kulturális Minisztériuma 2009 szeptember 2.-án
közzétette a Nemzeti kisebbségek kultúrája 2010 elnevezésű, a kisebbségi kultúrák támogatására létrehozott, 6. számú programjára benyújtható pályázatok új
határidejét.
Azokat a projekteket, amelyeket a kérvényezők 2009.
november 10.-ig eljuttatnak a megadott címre, a bizottságok 2010 februárjának végéig dolgozzák fel és bírálják
el. A kitöltött kérvényeket a mellékletekkel együtt a
következő címre kell elküldeni: Ministerstvo kultúry SE,
Sekcia ekonomiky, Odbor programovej podpory, Nám.
SNP 33., 813 31 Bratislava 1. vagy leadhatók a minisztérium iktatójában is. A borítékra írják rá a jeligét: KNM
2010 – alprogram (az alprogram száma és megnevezése). Mindegyik kérvényt elektronikus úton is regisztráltatni kell a következő címen: http: //registerkultury.
gov.sk/granty2010. Bővebb információk a kulturális
minisztérium honlapján találhatók (www.culture.gov.sk)
a Grantový systém 2010 címszó alatt találhatók.
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Janečka pontot mentett
Vágsellye–Rimaszombat 0:0

Egy pontot szerzett az utolsó helyezett vágsellyeiek otthonában
a rimaszombati labdarúgócsapat – Marek Janečka az utolsó
percben Lalák lövése után a gólvonalról vágta ki a labdát.
A rimaszombatiaknak hagyományosan jól megy vágsellyeiek ellen, ám a múlt
szezonban három meccsen egy gólt sem lőttek ellenük. Ez a mutató most sem
változott, ám egy pontot így is szereztek Piszárék. A vágsellyeiek bátran kezdtek: a 8. percben Obert lövése centikkel szállt a kapu fölé, egy perccel később
Kuba próbálkozását Kuciak bravúrral hárította. A rimaszombatiak kiegyenlítették a játékot, de komoly helyzetet nem tudtak kialakítani – Piszár távoli lövési kísérletei nem jelentettek gondot Kolmokov kapusnak.
A játék képe szünet után sem változott, a rimaszombatiak rendkívül körültekintően védekeztek. A 66. percben ugyan egy beadás eljutott Lalákig, de
a vágsellyeiek támadója maga is annyira meglepődött, hogy az égbe lőtt. A legnagyobb rimaszombati helyzetet a 68. percben jegyezhettük fel: Piszár beadása
után Rubint csak néhány centivel fejelt a kapu mellé. Két perccel később Kuba
léc alá tartó lövését Kuciak remek reflexmozdulattal kiütötte. Az utolsó negyedórában a hazaiak fokozták a nyomást, ám a 83. percben Kasaj veszélyes beadására senki sem érkezett. Három perccel később a csereként beállt Husaník
majdnem lecsapott, labdát szerzett, ám a hazai hátvédek idejében közbeléptek.
A vágsellyeiek a hosszabbítás perceiben eldönthették volna a mérkőzést: Lalák
első lövését azonban Kuciak kiütötte, második próbálkozása után pedig a gólvonalon álló Janečka mentett.
Labdarúgó Szlovák Kupa, 2. forduló

Rimaszombat–Liptószentmiklós 3:1
A rimaszombati labdarúgócsapat bejutott a Szlovák Kupa
3. fordulójába, miután a 2. fordulóban 3:1-re legyőzte a
liptószentmiklósi együttest.
A mérkőzés kiegyenlített játékot hozott, a hazaiak Piszár büntetőjét követően
vezetést szereztek – 1:0, ám Chovanec gyorsan egyenlített – 1:1. Janečka beadása után a vendégek kapusa Piszár elé ütötte a labdát, s a hazai csapatkapitány
nem hibázott – 2:1.
A második félidő elején Líška kapufát lőtt, Sihelský próbálkozását pedig
a vendégkapus hárította. A liptóiak rohamoztak, de egyenlíteniük nem sikerült: a 85. percben Chovanec ziccerben nem találta el a labdát. Két perccel a
lefújás előtt Šándor passza után Sihelský belőtte a hazaiak számára megváltást
jelentő harmadik gólt – 3:1.

Marián Kudlík, a rimaszombatiak vezetőedzője elégedett volt az egy
ponttal: „Tudtuk, hogy nehéz meccs vár ránk, és ez be is igazolódott. A védelmünk nagyon jól szervezetten működött, de az ellenfél kapujára nem sok veszélyt jelentettünk. A meccs végén szerencsénk is volt, a döntetlen igazságos
eredmény.”
Vágsellye–Rimaszombat 0:0
Sárga lap: Geri.
Játékvezető: Hrčka, 552 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Janečka, Rubint, Geri, Mráz–Zvara–Gibala (90. Juhász), Piszár, Levický, Vargic (65. Šándor)–Líška (80. Husaník).
A rimaszombatiak a 12. fordulóban október 4-én, vasárnap 10.30-kor a rózsahegyi B
csapat otthonában lépnek pályára.
B. T.

A bajnokság állása
1. Púchov

10

7

2

1

14:6

23

2. Zlaté Moravce

10

6

2

2

20:11

20

3. Trenčín

10

4

3

2

16:8

16

4. Rimavská Sobota

10

4

4

2

10:9

16

5. Dolný Kubín

10

4

2

4

14:11

14

6. Liptovký Mikuláš

10

3

3

4

10:11

12

7. Michalovce

10

3

3

4

8:9

12

8. Prievidza

10

2

6

2

7:9

12

9. Lučenec

10

2

4

4

13:10

10

10. Ružomberok B

10

2

2

6

7:17

8

11. Šaľa

10

1

2

7

3:21

5

Hazai győzelem a röplabdatornán
A nyolcadik évfolyamához érkezett a polgármester kupájáért kiírt röplabdatorna, amelyet a Tompa Mihály Alapiskola Nyugat-lakótelepi tornatermében
rendeztek, s három év után ismét hazai győzelem született. A hazaiak mindhárom mérkőzésüket megnyerték, az extraligás iglói együttest magabiztos
játékkal győzték le, amely jó előjel a kezdődő bajnokság előtt. A szervezők
csak azt sajnálják, hogy a beharangozott nyíregyházi együttes nem jött el, de
a szervezés során több magyarországi extraligás csapattal is sikerült felvenni
a kapcsolatot.
A hazai csapat eredményei: VK Slovan Rimaszombat– VK Kometa Kassa 2:1,
VK Iskra Nyustya 2:1, VK Igló 3:0.
Végeredmény: 1. VK Slovan Rimaszombat, 2. VK Igló, 3. VK Kometa Kassa, 4.
VK Iskra Nyustya.

Rimaszombat–Liptószentmiklós 3:1 (2:1)
Góllövők: Piszár (16., 24. – az elsőt 11-esből), Sihelský (88.), ill. T. Chovanec
(18.).
Sárga lap: Líška és Rubint
Piros lap: Juriga (65., Liptószentmiklós)
Játékvezető: Chmura, 275 néző.
RIMASZOMBAT: Prošovský–Janečka, Zsivanovics, Geri (46. Rubint), Mráz–
Sihelský, Zvara, Piszár, Vargic (46. Levický)–Gibala (64. Šándor), Líška.
A 3. forduló párosítását október 1-jén sorsolják.
B. T.

Saját macskával egérirtást vállalunk. Telefonszám a szerkesztőségben.
VH-222

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.

