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Érdemleges határozatok
helyett személyeskedések
Nem várt végkifejletbe torkollott a rimaszombati Városi
Képviselő-testület szeptemberi ülése, amely az előzetesen jóváhagyott 17 pontból mindössze négy pontot vitatott meg, így október 7.-én, szerdán 13.00 órakor kerül
sor a folytatásra. A képviselők az ülés elején elfogadták
hogy az eredetileg csak a 12. programpontként szereplő
költségvetés módosítását az ülés elején tűzzék napirendre. Miután a képviselők meghallgatták Jozef Šovčíkot, a
régiófejlesztési minisztérium munkatársát, aki az alacsonyabb konfortfokozatú lakások építésének lehetőségeiről tájékoztatott, Oľga Fabová, a Városi Hivatal pénzügyi
osztályának vezetője ismertette a város anyagi helyzetét
és beszámolt azokról a lépésekről, amelyet a hivatal a
gazdasági válság miatt foganatosított. Megtudtuk azt is,
hogy a város minden nyugdíjas dolgozójának felmondott, bár Cifruš István polgármester hangsúlyozta, hogy
ezt nem tartja elégséges megoldásnak, sőt több esetben
komoly zavarokat okozhat a hivatal működésében, hogy
tapasztalt szakemberek mennek el. Viliam Vas szerint két
lehetőség kínálkozik a válságból való kilábalásra: vagy el-

adnak mindent vagy pedig nagyon szigorú megszorítási
intézkedéseket vezetnek be. Megoldások keresése helyett
azonban váratlanul személyeskedésekbe csapott át a vita,
s Viliam Vas, Magdaléna Valušová, Rigó László és Aneta
Vargicová össztüzet zúdítottak a Városi Hivatal elöljárójára, Kovács Lászlóra, majd Viliam Vas bizalmatlansági
szavazást indítványozott Kovács ellen. Titkos szavazás
következett, s a 23 képviselőből 20 Kovács távozása mellett tette le a voksát. Cifruš István már a szavazás előtt
bejelentette, hogy nem hívja vissza az elöljárót, akit az
egyik legtapasztaltabb közigazgatási szakembernek tart,
s ezt a másnap reggel megtartott munkahelyi értekezleten is megerősítette. Mielőtt a polgármester berekesztette volna az ülést, a képviselők még sebtiben elfogadták a
költségvetés módosítását, amely közel 400 ezer eurós hiánnyal számol, s amely miatt a város 400 ezer eurós hitel
felvételét tervezi.
Részletek a 3. oldalon

0904 801 765

pozic_gemeri_93x30_CB.indd 1

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.

Kép és szöveg: jdj

Potrebujete si požièaś?

Rimavská Sobota, Hatvániho 2

A tervezett tizenhét napirendi
pont közül alig hármat vitatott
meg a rimaszombati képviselőtestület, érdemleges lépések
helyett az indulatok kerültek
előtérbe, s időnként primitív
személyeskedésbe csapott át az
amúgy sem családias hangnem.
Az indulatok felkorbácsolásában közrejátszott néhány helyi
sajtótermék is, amely az utóbbi
időben gátlástalan mocskolódásba kezdett, s keresztény értékek
helyett ágyúval lövöldöznek,
ha piszkos személyes érdekeik
vagy a megbízóik úgy kívánják. Nem véletlenül említette a
polgármester a Mónika-showt,
bár személy szerint ennek a
nőnek még a nevét sem szívesen
írom le. Megszüntetni, mindent
megszüntetni – harsogta az egyik
képviselő, aki szerint ebben a városban nincs szükség se újságra
(az övén kívül), se kultúrára, se
turizmusra. Figyelmébe ajánlom
lapunk 5. oldalát, ahol arról számolunk be, hogy alig 20 km-re
innen másképpen gondolják. Az
pedig, hogy egy konkurens lap
szerkesztőjeként nem átallja lapjainkat folyamatosan mocskolni
(ami egyébiránt érdekütközés és
a kollegialitás teljes hiánya is), se
nem keresztény, se nem demokratikus, egyszerűen erkölcstelen.
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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.
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Kezdődik az influenzaszezon
Megkezdődött az influenzaszezon, ami akár április
végéig eltarthat. A betegség jellegzetes tünetei közé
tartozik a magas láz (38 °C felett), köhögés, nátha, a
torok, fej, izületek és izmok fájdalmai.
Adrianna Strečková, a Regionális Közegészségügyi Hivatal munkatársa sajtótájékoztatóján
hangsúlyozta, hogy a betegség megelőzésének
leghatékonyabb módja az oltás. „Hat különböző,
az egészségbiztosítók által térített oltóanyag áll
rendelkezésünkre” – magyarázta a doktornő. A
nyugat-európai országokhoz képest nálunk még
mindig alacsony azok aránya, akik beoltatják magukat. Amíg Hollandiában vagy Nagy-Britanniában
ez az arány eléri a 20 %–t, addig nálunk tavaly a
lakosság 12,8 %–a vette igénybe a védőoltást. A

védőoltás hatása kb. egy évig tart. Főleg a 12 éves
kor allatiak és 60 év felettiek esetében ajánlják az
oltást. Az influenzás betegek száma leginkább a
december-január közti időszakban emelkedik és
februárban tetőzik. A tavalyi évben a megbetegedések száma alapján nem léptük át a járványküszöböt. Rimaszombatban az utolsó járvány 2007/2008
fordulóján volt. Ahogy a doktornő is megerősítette,
júliusban a rimaszombati járásban is előfordult a
H1N1 vírus, közismert nevén a sertésinfluenza, egy
29 éves rimaszombati nő kapta el a kórt, aki Spanyolországban betegedett meg. Hozzátette, hogy
a betegség enyhe lefolyású volt és a beteg hamar
meggyógyult. Nyáron, a külföldi nyaralások idején
több mintát megvizsgáltak, mint más időszakok-

Senki sem akarta, mégis bizalmatlanok
Bár előzetesen is pusmogtak róla, mégis mindenkit
váratlanul ért Viliam Vas javaslata, aki bizalmatlansági szavazást indítványozott Kovács László
elöljáró ellen. A költségvetés-módosítás vitájában
váratlanul több támadás is érte az elöljárót, akin
többen a megszorítások pontos menetrendjét kérték számon, míg Rigó László egy állítólagos júliusi
nyilatkozat miatt kért elégtételt, amit hangfelvétel
felmutatásával igazolt bizonyítani. Kovács László
húszperces válaszában több, ellene indult sajtótámadásról is említést tett, külön kiemelve a GTV és
a Gemerland rágalmazó anyagait. Bár mindkét par-

lamenti klubnak komoly kifogásai voltak az elöljáróval szemben, mégis a független Viliam Vas indítványozta a bizalmatlansági indítványt, méghozzá
titkos szavazással. A 23 jelenlévő honatya közül
húszan szavaztak a javaslat mellett, két honatya
nem támogatta az indítványt, míg egy képviselő érvénytelen voksot adott le. Cifruš István polgármester még a szavazás előtt bejelentette, hogy az indítványt a saját személye elleni támadásnak tekinti,
s döntsön bárhogy a testület, az elöljárót nem hívja
vissza. Pelle Tibor, a Demokratikus Blokk vezetője
lapunk érdeklődésére jelezte, hogy a személyi kér-

ban. „Szerencsére egyikben sem találtuk meg a vírus nyomait” – zárta a sajtótájékoztatót Strečková.
Kép és szöveg: amb

dések a polgármester döntési jogkörébe tartoznak,
s tudomásul veszik a döntést. Pavel Piliarik alpolgármester (Közös Képviselői Klub) szerint a polgármesternek három lehetősége marad: visszahívhatja
az elöljárót, s új embert nevez ki, maga veszi át az
elöljárói feladatkört vagy pedig ignorálja a döntést,
de azzal azt is kockáztatja, hogy ellene is bizalmatlansági indítványt kezdeményeznek. Másnap a polgármester munkaértekezleten jelentette be, hogy
Kovács László bírja a bizalmát, s elégedett a munkájával, ezért nem lát okot a leváltására. Egyúttal
jelezte azt is, hogy jövőre már nem pályázza meg
a polgármesteri posztot.
jdj

Vendégjegyzet Déja vu 20 év után
A rendszerváltó csehszlovákiai értelmiség igyekezett vastag vonalat húzni a múlt után, leszámolások helyett az új alapokon létrejövő demokratikus
berendezkedés kiépítésére koncentrált. Bár – a körülményekre való tekintettel – mást aligha tehetett,
lépései most bumerángként ütnek vissza, méghozzá hatványozottan. A szlovákiai közéletet és az állami struktúrákat elárasztották az olyan, többnyire
kommunista múltú helyezkedők, akik kedvező politikai hátszél idején gyors karriert futnak be simulékonyságuknak köszönhetően.
	Ennek a következménye az, hogy a közintézmények működése egyre inkább a totalitárius diktatúra idején megszokottra hasonlít: nem a népet,
az állampolgárokat szolgálják, hanem a politikai
hatalmat.
A kilencvenes évek elején kellett volna kirúgni az összes kommunista bírót, aki ellenzékieket
ítélt el, a főtiszteket, akik a menekülőkre lövettek,
a vezető hivatalnokokat és újságírókat, akik a pártot szolgálták, a titkosszolgálati ügynököket, akik
beszerveztek, megfigyeltek, sakkban tartottak és
legfőképp az egyetemi oktatókat (mindenekelőtt a
legjobban fertőzött jogi, társadalomtudományi és

közgazdasági területeken), akik a jövő értelmiségét
nevelték.
Tény, hogy ez nem történhetett meg, mert többnyire nem volt kivel felváltani őket. Nekünk nem
volt Nyugat-Németországunk, ahonnan hozathattunk volna egy csomó szakértőt, akik átmenetileg
leváltják a helyi elitet és segítenek kinevelni az újat.
Legfeljebb reménykedni lehetett abban, hogy a régi
komcsik – főleg viselkedésmintáik és stílusuk – fokozatosan kikopnak a hatalomból. Nem így lett. Inkább a régiek tértek vissza és jelenleg az ifjak közül
is azoknak áll a zászló, akik hozzájuk hasonló módszerekkel nyomulnak. Ezért lehet sokaknak déja vu
érzése annak kapcsán, ami újra körülöttünk zajlik.
Úgy érezzük, hogy a rendőrség megint futni hagyja
az igazi bűnözőket (Tupý gyilkosai), miközben a politikusok által mesterségesen kreált bűnbakok besározásához asszisztál (Malina Hedvig-ügy). A legfelsőbb bíróság elnöke és az igazságügyi miniszter
a bűnözés elleni harc helyett arra koncentrál, hogy
az azt hatékonyan végző intézményeket kicsinálja
(Speciális Bíróság) vagy az őket kritizáló bírákat
ellehetetlenítse (fegyelmi eljárások, bírók felfüggesztése, menesztése). Eközben az állami köztévé

a köz helyett (és a köz pénzén) a hatalom pártos
kiszolgálója lett, az egyetemek meghallgatnak,
mint a sír, sőt nem átallnak segédkezni a politikai
kampányokban (a Comenius Egyetem Orvosi Kara
dékánja által vezetett csoport szégyenletes jelentése a Malina-ügyben). Az említett intézményekben
a hangjukat felemelő tiltakozók újra kisebbségben
vannak, és általában a rövidebbet húzták, márcsak
az a különbség a kommunizmushoz képest, hogy a
hatalom (egyelőre?) nem meri lecsukni őket.
Az érintettek többsége pedig hallgat, meghúzza
magát, újra a túléléssel próbálkozik. Nincs ebben
semmi különös, ez csak leképezése a nép viselkedésének. Annak a népnek, amelynek többsége nem
szabadságot, hanem jólétet akart, és máig nem fogta fel, hogy egy társadalom tájékunkon nem válhat
gazdaggá, ha többségét nem szabad (gondolkodású) emberek alkotják. Amíg ez nem változik, folytatódik a látszatdemokrácia leple alatt rákként terjedő önkényuralom kiépülése országunkban. Ezt
se a NATO, se az Európai Unió – csakis a lakosság
többsége tudja megakadályozni.
Gál Zsolt, Új Szó

Városunk életéből
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Tizenhét pontból csak hármat tárgyaltak meg
A rimaszombati honatyák szeptemberi ülése a napirendi pontok felcserélésével kezdődött, ugyanis
előbbre a költségvetés illetve annak második módosításának megvitatását. Ezt követően kapott szót
Jozef Šovčík, a régiófejlesztési minisztérium tanácsosa, aki beszámolt arról, hogy az önkormányzatok milyen feltételek útján juthatnak támogatáshoz,
amennyiben az alacsonyabb komfortfokozatú szociális lakások megépítése mellett döntenek. Felszólalása után több képviselő is a rimaszombati speciális helyzetet elemezte, Hegedűs Attila képviselő
feltette a kérdést, vajon lesz-e garancia arra, hogy
az ún. önrészt, vagyis a 20%-ot ledolgozzák a kijelölt lakók. Viliam Vas szerint egyszerűen választási húzásról van szó, míg Ján Čeman a kiválasztott
építkezési területet nem tartotta megfelelőnek. „35
éve már történt egy felesleges lépés, s támogatom
az ügy mielőbbi megoldását, de más helyszínt kellene keresnünk” – mondta a képviselő.

A kormány is cserbenhagyta a régiót
A költségvetés megvitatásával folytatódott az ülés,
Oľga Fabová ismertette a jelenlegi helyzetet, s mint
hangsúlyozta, hónapok óta készülnek a válságra,
így mindent megtettek, hogy a város és lakói nagyobb érvágás nélkül vészeljék át ezt az időszakot.
Cifruš István szerint a felelősség nem kizárólag a
város vezetőit terheli, hanem a kormányt, amely
teljesen magára hagyta ezt a régiót, s mivel a jövedelemadót is alaposan megkurtították (eddig 1
millió euróval kapott kevesebbet a város a tervezettnél), de a Hypernova mögötti telkek sikertelen
árusítása és az IBV Sobotkai telekeladások sikertelensége is további egymilliós kiesést jelent.
A város működése is komoly veszélybe került. Sze-

rencsére a tavalyi pozitív költségvetési zárlat jóvoltából egyenlőre még működőképesek a városi
intézmények. Cifruš bejelentette azt is, hogy a takarékossági intézkedések jegyében nyolc nyugdíjas
munkatársától megválik a hivatal, akiknek a kollektív munkaszerződés értelmében 40 ezer € (120
ezer korona) végkielégítést kell kifizetni.

Elfogadták a költségvetés módosítását
Viliam Vas szerint a jelenlegi helyzetben két út lehetséges, vagy eladnak minden városi épületet vagy
pedig meghúzzák a nadrágszíjat, s megszüntetnek
mindent, amire szerinte a jelenlegi helyzetben
nincs szüksége a városnak. Vas felszámolná az elöljárói és az alpolgármesteri funkciót, megszüntetné
a városi lapokat, de szerinte túl sok pénz folyik el a
kultúrára, a Turisztikai Információs Központra, s a
Városi Közterület-fenntartó Vállalatot is olcsóbban
lehetne működtetni. Vas egyedül a Városi Rendőrségnek szavazna meg több támogatást. Magdaléna
Valušová kifogásolta, hogy a tanácskozás anyagait
az utolsó pillanatban kapták meg, így nem volt
lehetőségük annak tüzetes áttanulmányozására,
majd feltette a kérdést, hogy megtett-e a hivatal
mindent, hogy a még nagyobb válságot elkerüljék.
Pelle Tibor a kormány felelősségét firtatta, amely
milliárdokat pazarol pozsonyi létesítményekre, míg
erről a régióról tudomást sem vesz. Pelle támogatja a még meglévő városi épületek eladását. Cifruš
István szerint ez sem jelenthet végleges megoldást,
ráadásul a régióban működő vállalkozóknak sincs
pénze, így lehet, hogy jóval áron alul tudják csak
ezeket az ingatlanokat értékesíteni. A képviselők
végül elfogadták a költségvetés második módosítását. A költségvetési hiány megközelítőleg 400 ezer

jdj, fotó: mak

Csökkent
a tanulók
száma

Szélesítik
a Rima medrét
Ahogy az utóbbi napokban a Rima partján sétáló polgáraink észrevehették, a
folyón különféle, nehézgépekkel végzett
munkálatok folynak.
Ing. Milan Skorňa, a Sajó Vízgyűjtőterülete
Igazgatósága műszaki vezetőjétől megtudtuk,
a munka a folyók ez évre tervezett szabályozási és
karbantartási munkálatainak elvégzése keretében
zajlik. „A jelenlegi munkálatok célja a beépített
városrészek árvízvédelmének bebiztosítása a
meder üledékeinek eltávolításával, olyan módon,
hogy az képes legyen átvezetni a százéves víznek
megfelelő vízhozamot. A karbantartás a 33,046 és
a 34,024 folyamkilométerek közti szakaszt érinti
majd, vagyis a tamásfalvai út közúti hídja és a Nyugat lakótelepre vezető közúti híd közti részt – adta

€. „A második módosítás az összes javítás elvégzése
után 395 787 eurós hiánnyal lett elfogadva. Mivel a
törvény értelmében deficites költségvetés nem kerülhet elfogadásra, megszavazásra került 400 ezer
eurónyi hitel felvétele is, amellyel a folyó pénzügyi
kiadásokat kívánják fedezni” – nyilatkozta Oľga
Fabová, a Városi Hivatal pénzügyi osztályának vezetője. Fabová szerint az igényelt hitelt csak a legszükségesebb esetben fogja a város felhasználni.
Az áprilisban elfogadott első költségvetési változás
során hozott takarékossági intézkedések értelmében csökkentették a hivatal működési költségeit
és leállították a beruházásokat. A város a hitelek
lejártát meghosszabbította 2025-ig, 2010-ig pedig
kisebb kamatban sikerült megegyeznie a pénzintézetekkel.
Az átdolgozott költségvetés 860 ezer eurós
hiánnyal számolt. A Városi Tanács szeptemberi
javaslatainak elfogadása után ez 400 ezer euróra
csökkent. A tanács javaslatára sem a polgármester,
sem az alpolgármester, sem a főellenőr nem kap jutalmat.

tudtunkra az illetékes. A mederből eltávolítják a
föld és sóderhordalékot, s az e hordalék alkotta
szigeteken burjánzó bokrokat. A szeptember
10.-én megkezdett munkálatok befejezésének
tervezett határideje október 2.
Kép és szöveg: amb

A 2009/2010-es tanévben 2 163 diák látogatja
a rimaszombati alapiskolákat, tudtuk meg
a Városi Hivatal oktatási osztályán. A tavalyihoz képest valamelyest csökkent a tanulók
száma, mivel tavaly 2 189 diák volt iskolaköteles. A legtöbb diák (616) a Dobšinský Alapiskolát látogatja, a legtöbb elsős (77) a Hostinský
Alapiskolában van, míg a legkevesebb diákja
a Dúsa utcai közös igazgatású (iskola és óvoda)
iskolának van, ahol szeptember 15.-ig 107-en
iratkoztak be, ebből 16 elsős, míg 15 tanuló az
ún. 0. osztályban kezdte meg a tanulmányait. Vaskői Károly igazgató szerint a létszám
folyamatosan változik egyes szülők lakhelyváltoztatása miatt. Az óvodákba 624 gyereket
írattak be.
jdj
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Kultúrbörze három szervezettel
A Fundament Polgári Társulás szeptember 25-én délelőtt kultúrbörzét rendezett Rimaszombatban a Városi Művelődési Központ Ganevia Galériájában.
Bemutatkozási lehetőséget biztosítottak ugyan
minden olyan civil szervezetnek, csoportosulásnak és intézménynek, amely a szlovákiai magyar
kisebbség kultúrájával foglalkozik a régióban, de
a nyilvánosság előtt bemutatkozni kívánók részére
elkészített prezentációs panelek szinte üresek maradtak. „Úgy tűnik, hogy nem érdeke a civileknek,
hogy valamiféle nyilvánosságot kapjanak, a másik
oldalon meg mindenki csinálja a dolgait úgy, ahogy

A Dúsa utcában is
fizetni kell a vízért
Októbertől minden, a Dúsa utcai
lakótelepen élőnek 50 centet kell
fizetnie az ivóvízért. A város az illeték
bevezetését a rossz gazdasági
helyzettel indokolta.
A lakótelepen élők, több mint nyolcszázan az
ivóvizet 2005 óta ingyen kapták egy közkútról. A
város korábban havonta 600 és 660 € (18-20 ezer

gondolja, s ez abszolút nem baj.” – jegyezte meg
Hajdú István a kultúrbörze iránt érdeklődők létszámát értékelve. A jelenlévő civil szervezetek – a
Fundament, a Rovás és a Rimaszécsi Polgárok és
Vállalkozók Szövetsége Polgári Társulás – bemutatták tevékenységüket. Hajdú István, a Fundament
ügyvezetője ismertette szervezete kapcsolatait,
programjait, részletesen beszámolt a Mindenki
tere projektről, s bejelentette, hogy a közeljövőben
pályázatot írnak ki szervezeteknek eszközbeszerzésre. A kultúrbörzét a SZK Kulturális Minisztériumának Kisebbségi Főosztálya is támogatta.
he, fotó: Gecse Attila

korona) közötti összeget fizetett a vízműveknek
a fogyasztásért, a lakók pedig ingyen és korlátlan
mennyiségben vehettek vizet a kútról. Sok esetben
pazarolták is, ennyi ember esetében a fogyasztás
lényegesen kisebb is lehetett volna. Rimaszombat vezetése a rossz gazdasági helyzet, az állami
költségvetésből visszatérítendő jövedelemadó 16
százalékos megkurtítása miatt kénytelen újabb
és újabb megszorító intézkedéseket hozni, emiatt
vezetik be a személyenként számlázott vízdíjat. Az
új illetéket mindig a szociális segélyek kiutalásakor
szedik majd be a szociális terepmunkások. Előzetesen mintegy 400-450 euró összegű vízdíj beszedésével számol az önkormányzat, amivel az ivóvíz

Visszatérés a kiskertekbe

A Szlovákiai Kertészek Szövetségének Területi és
Városi Szervezete szeptember 25.-ás 26.-án az idén
is megrendezte a gyümölcs, zöldség- és virágkiállítást a rimaszombati VMK-ban, amelyet Cifruš
István polgármester nyitott meg, aki beszédében
kiemelte, hogy a kiállított termékek sokszínűsége
miatt csak dicséretet érdemelnek a termelők. A kiállítás már 27 éve megrendezésre kerül, s az idén
több mint százan állítottak ki közel 400 terméket.

megtakarítására próbálnák szoktatni a Dúsa utcaiakat. Némileg emelkedtek a helyi higiéniai központ szolgáltatásainak árai is, egy kilogramm ruha
kimosásáért a korábbi 33 cent (10 korona) helyett
38 centet (11 korona 50 fillért), a negyedórás tisztálkodásért a korábbi 66 cent (20 korona) helyett
76 centet (23 korona), a vécé használatáért pedig a
korábbi 10 cent (3 korona) helyett 12 centet (3 korona 60 fillér) kérnek. Az elmúlt négy évben az óvatos becslések szerint is közel 31 500 eurót (950 ezer
koronát) fizetett ki Rimaszombat önkormányzata a
vízműveknek az ivóvízért.
sz/Új Szó

Tejautomata a láthatáron

A kiállításra az ország távolabbi régióiból is érkeztek termelők. Főleg az alma-, körte- és szőlőfajtákból volt gazdag a választék, de zöldségfélék is gazdagon voltak a választékban. A polgármester díját
is egy zöldségtermelő, Ádám Elemér kapta.
	Egy különleges almafajta is akadt a kiállított
gyümölcsök között, ami méretében igencsak eltért a többitől. Amint a termesztőtől megtudtuk,
külföldről hozta be a fát, amin csak 18 darab alma
termett, s ebből hozott el párat a kiállításra. „A
kiállítás elsődleges célja, hogy bebizonyítsuk az
embereknek, otthon, a kiskertben is képesek vagyunk a mindennapi táplálékunkhoz szükséges
zöldség- és gyümölcsfajtákat megtermelni. S ezek
jóval egészségesebbek és a minőségük is jobb, mint
azoknak, amelyeket a nagyárúházakban vásárolhatunk. S nem titkolt célunk az sem, hogy azokat
a fiatalokat is kertészkedésre buzdítsuk, akik az
elmúlt évtizedekben teljesen elszoktak a kiskerttől” – mondta Ján Bystriansky, a területi szövetség
elnöke. Az igen kellemes, őszi hangulatot, sugárzó
kiállítást, melyre mintegy 1 700 ember volt rá kíváncsi, borkóstolóval is egybekötötték.

Ha minden a tervek szerint sikeredik ezév
decemberében egy tejkiadó automatával
gazdagodik Rimaszombat. Nem egy egyedi
kezdeményezésről van szó, hisz a nyugat-szlovákiai országrészekben már működik ilyen,
de tájainkon biztos, hogy úttörő akar lenni
a bottovói (Gernyőpuszta) mezőgazdasági
társulás.
A tejautomatát a városközpontban
helyeznék el, s a csapolófejből nyert tejért
kb. 50 centet számláznának literenként. A
kezdeményezés nagy előnye, hogy itt mindig
és nem fölözött tejet nyerhetnénk és a nap 24
órájában hozzáférhető lenne az automata.
A beruházás költségeit saját forrásaikból fedezik majd, ugyanis a mezőgazdasági
minisztérium ezirányú pályázati konstrukciója azt írja elő, hogy a farmon, vagyis a fejés
helyén kellene az árúsítást is megvalósítani.
Izgatottan várjuk milyen lesz a lakosság reagálása hisz tudjuk a tej az egyik legegészségesebb folyadék, viszont azt is tudjuk tájainkon
nehezen fogadják be az új kezdeményezéseket
és sokan inkább a szupermarketok dömpingárúit helyezik előtérbe.

amb/csölle, fotó: Gecse Attila
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Remek befektetés ebben a régióban is
Füleken évek óta nagy hangsúlyt helyeznek a turizmusra, nem csak az impozáns várromra helyezik a hangsúlyt, hanem egyre nagyobb
hangsúlyt fektetnek a környék, a Cseres-hegység szépségeire is, de nem feledkeznek el a zománcipari hagyományokról sem. Létrehozták
a Nógrád Geoparkot, a Nógrádi Turisztikai Információs Központot, s az elmúlt pár évben teljesen megújult Fülek belvárosa.

Nem hiányozhattak a tradicionális
mesterségek ápolói sem

Csendélet középkori vitézzel és Milan Bujna minisztériumi hivatalnokkal
Jó ebédhez szólt a nóta a losonci Kármán József Színház
színészeinek előadásában

Jozef Murgaš megyeelnök Csúsz Péter, Farkas Géza és
Jožo Pročko társaságában

Az ágyú is az érdeklődők kereszttüzében

Merre csak ellátni, mindenütt turista

S hogy jól döntöttek, ezt megtapasztalhattuk szeptember utolsó hétvégéjén is, ugyanis itt rendezték
az Idegenforgalmi világnap központi megyei rendezvényeit. Agócs József polgármester szerint a turizmus az elmaradott régiókban is sikeres lehet, sőt
sok helyen ez lehet az egyedüli kiút a tespedésből.
Az ágazat másfélszer gyorsabban fejlődik, mint
más iparágak – tette még hozzá, nem beszélve arról, hogy a mai rohanó világunkban összehozza
az embereket, akik ráadásul új világokkal, közösségekkel, értékekkel ismerkednek meg. Érdekes
módon került terítékre a nyelvtörvény, hisz Farkas
Géza pozsonyi főkonzul arra biztatta az embereket, hogy használják az anyanyelvüket bátran,
s erre kérte a magyar anyanyelvű romákat is. Nagy

élmény az én nemzedékemnek, hogy leomlottak
a határok, s jó lenne, ha a most egyszerre jelenlévő konfliktus és együttműködés közül ez utóbbit
választanánk – hangsúlyozta a szónok, akinek
a tanácsát mind Jozef Murgaš megyeelnök, mind
Jožo Pročko moderátor megfogadta, hisz mindketten magyarul is szóltak a tömeghez. S a tömeg szót
érdemes kihangsúlyozni, mivel megmozdulni nem
lehetett, annyian jöttek el Fülekre, s autóbuszokkal
érkeztek nemcsak Magyarországról, hanem a megye északi régióiból is. Agócs Attila, a füleki Vármúzeum igazgatója azt is elárulta, hogy a háromnapos rendezvény közel 700 ezer koronába (23 235
€) került, amelynek a nagy részét a megye állta.
A programokat közösen állították össze, de a he-

lyiek kérése volt, hogy a szombat este fénypontját
jelentő koncert vendége magyar előadó legyen, így
a Magna Cum Laude együttesre esett a választás.
Rajtuk kívül láthattuk a Besh O Drom együttest,
Ivka Kováčovát, a J. B. Projektet, de a fülekiek is bemutatkozhattak, így a Zsákszínház, az énekkarok
és a FUN ROCK BAND is. Mindemellett volt még
kirakodó vásár, lovas akadályverseny, szánhúzó kutyák és kutyafuttatás, kinológiai bemutató,
szánverseny, gyermek akadálypálya, íjászkodás,
lovagoltatás és kocsiztatás, a hegyi mentőszolgálat
bemutatója, nomád tábori életkép, s az érdeklődők
vasárnap ellátogathattak a Nógrád Geopark legfontosabb helyszíneire is.
Kép és szöveg: jdj
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Pihenő

Az Új Idők című hetilap 1898.
október 9-i számában így ír
Jókai Mór szüretéről
A múlt héten vidám társaság
mulatott Jókai Mór svábhegyi nyaralójában. Hogy milyen alkalommal?
Kell is ahhoz külön alkalom, hogy
a költő-királynál jól mulassanak! De
mégis volt. Megkezdődött a szüret,
ami nagy ünnep mindenütt széles
Magyarországon, de különösen
Jókaiéknál az Ő svábhegyi szőlőjében. Mikor a jókedv már a felköszöntőkig eljutott, fölállott Pósa Lajos
és szép rigmusokban dicsőítette
Magyarország legelső vincellérét.
A pompás humorú verset íme
bemutatjuk olvasóinknak:

2009. 10. 5.

Pósa Lajos:
A svábhegyi vincellér
Ismerek én sok vincellért
Nagy Magyarországon.
Gyorok-Ménes szép vidékén
Magyarádon, Mádon,
De azt mondja bíró, doktor,
Patyikus meg inzsellér,
Hogy hát egy sincs olyan híres mint
A svábhegyi vincellér.
Mint az anya gőgicsélő
Kedves gyermekére
Úgy vigyáz a fakadozó
Szőlővenyigére.
Úgy örül, ha egy-egy levél
Kibúvik és eget kér
El-elnézi, simogatja
A svábhegyi vincellér.
Meghallgatja minden tőnek

Szíve dobogását,
Ha beteg; rápermetezi
Harmatos áldását.
Hull is a sok csodabogár
Borfogyasztó hinpellér…
Dörzsölgeti a tenyerét
A svábhegyi vincellér.
Hogy félti még a széltől is
Hideg éjszakákon!
Ha lehetne; betakarná,
Csak hogy meg ne fázzon.
Hogy köszön a meleg napnak,
Ha útjából meg-megtér!
Lantot fog és megénekli
A svábhegyi vincellér.
Venyigesor napos útján
Mennyi szépet érez!
Hány ragyogó gondolata
Fűződik fürtjéhez!
Arany szárnyat ölt a lelke

KÖNYV- ÉS NAPTÁRAJÁNLÓ
Magyarország története
24 csodálatosan illusztrált kötet népünk több mint ezeréves múltjáról
Nagyszabású, hiánypótló vállalkozás
jelent meg népünk történelméről.
Tudományos alapossággal megírt
gazdagon illusztrált sorozat jött ki Romsics Ignác
akadémikus, történész főszerkesztésében. A sorozat történelmünk kezdeteitől napjainkig összefoglalja a legfontosabb eseményeket, bemutatja
a kiemelkedő történelmi személyiségeket. Az
egyes köteteket a bizonyos témák elismert szakértői írják, a szerzők a sorozat anyagát a legújabb
kutatási eredmények felhasználásával állították
össze. A kötetek kitűnő segítségként szolgálnak
diákoknak, de tartalmas és színes olvasmány
a magyar történelem iránt érdeklődőknek.

A magyar festészet mesterei
18 kötetes sorozat festészetünk
nagyjainak kiemelt műveiből
A sorozatban megjelenő művészek:
Szinyei Merse Pál, Munkácsy Mihály,
Székely Bertalan, Paál László, Zichy
Mihály, Ferenczy Károly, Rippl-Rónai József, Lotz
Károly, Vaszary János, Barabás Miklós, Czóbel

10 %-os
kedvezmény 41. hét

Arany szárnya elfáradva
Itt lel pihenőre;
Minden levél enyhétadó,
Szelíd legyezője.
Minden fürtből élet csordul,
A nektárral is felér…
Szopogatja szép csöndeskén
A svábhegyi vincellér.
No csak, no csak szopogassa
Friss jó egészségben!
Jó az Isten, ád az Isten,
Van is a pincében!
Vendéginek sem decivel,
De a régi pinttel mér!
Éljen soká a nagy pintes,
A svábhegyi vincellér!
Beküldte: Pósa Dezső

Jeles Napok
Béla, Csontváry Kosztka Tivadar, id. Markó Károly,
Benczúr Gyula, Mednyánszky László, Kondor Béla,
Aba-Novák Vilmos, Egry József. A sorozat a Magyar Nemzeti Galéria szakmai közreműködésével
készül, a kötetek elegáns, keménytáblás kivitelben
vásárolhatók meg. A kötetekben elolvashatják az
alkotások keletkezésének történetét, de megismerhetik az alkotók sokszor kalandos életútját is.

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

október 6.
– az aradi vértanúk emléknapja

október 8.
– madárfigyelő nap

Magyar Naptár 2010
A keszegfalvai MESTER kiadó gondozásában már megjelent az a felvidéki
naptár, amely a csicsói hét vezér
szoborpark témáját dolgozza fel. Az
egy hónapok illusztráció képeiként
megtalálják Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba,
Töhötöm, Szent István, a nyelvtörvény szobra,
Attila, Búvár Kund, Táltos szobra s ráadásként
a jegyzetlapokon a pásztor és a számadó juhász
szobra. A naptárban megtalálják egyaránt a magyar és szlovák névnapokat, s szintén mindkét
nemzet ünnepnapjait is.
A könyvek megvásárolhatóak a rimaszombati
Tompa Mihály könyvesboltban.
he

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály könyvesbolt

S röpte előtt nincsen tér…
Mámorosan suhogtatja
A svábhegyi vincellér.

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 9.
– postai világnap
– a tojás világnapja

október 10.
– a lelki egészség napja
– a halálbüntetés elleni harc világnapja

Piaci árak Rimaszombatban
- október elsején
sárgarépa		
petrezselyem
zeller		
burgonya		
hagyma		
fokhagyma
paprika		
kápiapaprika
paradicsom
uborka		
káposzta		
karfiol		
vajbab		
fejtett bab		
őszibarack
szőlő		
alma		

0,50 €/kg
0,50 €/kg
0,50 €/db
0, 30-0,40 €/kg
0,60 €/kg
3,30 €/kg
0,30-0,70 €/kg
1,00 €/kg
0,35-1,20 €/kg
0,70-1,10 €/kg
0,39 €/kg
0,50-2,00 €/db		
1,80 €/kg
4,66 €/kg
0,80-1,20 €/kg
0,80-1,50 €/kg
0,80-1,10 €/kg
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Győry-konferencia, cérna-beültetés,
mandalakiállítás és Szomorú vasárnap
Gazdag programmal várja a rimaszombatiakat és
a környékbelieket a VII. Győry Dezső Napok Rimaszombatban. Az első rendezvényre október
10.-én, szombaton 17.00 órai kezdettel kerül sor a
Városi Művelődési Központ színháztermében, ahol
a Csemadok 60. születésnapja alkalmából ünnepi
gálaműsort tartanak, 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.
Október 14.-én a Tompa Mihály Református
Gimnázium dísztermében konferenciát rendeznek
Győry Dezső életéről és munkásságáról, s a felkért
előadók között szerepel Cs. Varga István, Pappné
Veres Ildikó, Máté László, Babróczky Ilona, Kálmán
László, Sebők Valéria, Danis Tamás és Csomós Éva.

Győry Dezső-versekkel fellép Páko Mária illetve a
Sorsvirág együttes, amely a nevét is Győry egyik
regénycíméből kölcsönözte. A konferencia végén
a résztvevők megkoszorúzzák Győry Dezső emléktábláját.
Október 16.-án, pénteken színházi előadás színesíti a Győry Napok programját, a komáromi Jókai
Színház a Szomorú vasárnap c. előadását hozza el
Rimaszombatba, amely a legendás zeneszerzőnek,
Seress Rezsőnek állít emléket. Jegyek elővételben a
Tompa Mihály Könyvesboltban kaphatók.
	Egy héttel később, október 23.-án a Pósa Lajos
Irodalmi- és Közművelődési Kávéház szokatlan
témával, a cérna-beültetéssel várja az érdeklődőket, méghozzá a Tompa Református Gimnázium
dísztermében. Az előadó pedig Dr. Le Thuy Oanh,
vietnami belgyógyász, természetgyógyász lesz.
Október 28.-án délelőtt a gyerekeknek kedveskednek, a Duna Menti Tavasz két díjnyertes csoportja, a feledi Meseláda Bábcsoport és a harkácsi
Pimpó Bábcsoport lép fel.
November 6.-án, 17.00 órától a Református

Hagyományt teremtettek

Egyházközösség gyülekezeti termében Csémy Éva
mandala-kiállítására kerül sor, s bemutatják az alkotó kötetét is.
A rendezvénysorozat, amelynek főszervezője a
Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya,
immár hagyományosan a Dobré slovo regionális
szlovák nyelvű vers- és prózamondó versennyel ér
véget a bátkai alapiskolában.
jdj, fotó: archív

A mennyország nyugalma

A hotelakadémia
szakos diákok Ivan
Krasko sírja előtt

Zsúfolásig megtelt az autóbusz érdeklődőkkel,
akik a Matica slovenská rimaszombati szervezete
által meghirdetett kirándulására jelentkeztek.
A nyugdíjas érdeklődőkhöz az Egyesített Iskola
egyik elsős osztálya, a most alakult hotelakadémia-szakosok is csatlakoztak, akik Ľubica
Karasova tanárnő vezetésével szintén kíváncsiak
voltak arra, hogy közvetlen környezetünkben
milyen irodalmi és történelmi értékek rejlenek.
Az idegenvezető szerepét Jarmila Lajgútová, a
rimaszombati Szabadidőközpont munkatársa
vállalta, aki minden helyszínen kimerítő beszámolót tartott az érdeklődő hallhatóságnak, s idézte
Vladimír Mináč szavait, aki arra figyelmeztet egyik
esszéjében, hogy elfelejtjük a történelmünket,
pedig azt, ami a miénk senki sem veheti el tőlünk.
Lajgútová szerint nagyon sok olyan ember élt
Gömörben, akinek a szlovák nyelv fennmaradása
szempontjából sokat köszönhet a hálátlan utókor.
Az idei túra első állomása Kőhegy (Lukovištia)
volt, ahol Ivan Krasko, a modern szlovák költészet

egyik legjelesebb képviselője született. Előbb a
tavaly felújított és berendezett emlékszobát néztük meg, majd a temetőben Krasko síremléke előtt
folytatódott az emlékezés, ahol Krasko mellett
egyik veje, a szintén ismert író, Ladislav Mnačko
nyugszik.
Kőhegy után Eszterény (Ostrany) következett,
ahol egy vadonatúj panzióba látogattunk, ahol az
étteremben saját gyártású juhsajtot is megkóstolhattunk.
Kraskovo nevezetessége korai gótikus stílusú
templomja, amely freskóival egyedülálló a maga
nemében. Itt alussza örök álmát az egykori jeles
szlovák nemzetébresztő, August Horislav Škultéty
is. Nagytöréken megtekintettük a felújítás alatt
álló malom épületét, s utunk utolsó állomása Cserencsény volt, ahol Samuel Kollár van
eltemetve. Ami összeköt c. rovatunk következő
fejezetében részletesen is visszatérünk az adott
helyszínekre.
Kép és szöveg: jdj

A temetkezési rítusok időben és térben
alcímen nyílt kiállítás a Gömör-Kishonti
Múzeumban szeptember 29-én.
A nem mindennapi tárlatnak négy vonulata van a témán belül. Alexander Botoš
régészeti síkon, Ľudmila Pulišová etnográfiai szempontból, Ádám Éva a történelmi
vonatkozásokat, Angelika Matúšková
a képzőművészetben megjelenő haláltánccal
mutatja be a mennyország nyugalmát. A halál
témája, annak ellenére, hogy a médiákban
már mindennapos jelenség még is sok helyen
tabu, ezzel együtt komoly kultúrája alakul ki.
A rimaszombati múzeumban a temetkezés
kapcsán a négy kurátornak köszönhetően egy
teremben megférnek a fajok és a nemzetek,
hogy érzékeltessék a szokások különbözőségét és színességét. A kiállított tárgyak között
urnák, emberi maradványok, koponyák,
gyászruhák, fejfák találhatók, de gazdag
képanyag is kalauzolja a kiállításra érkezőket.
A tárlatot november 30-ig tekinthetik meg.
moly, kép: amb
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160 éve történt
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A megtorlás ideje
1849 szeptember – október
Művelődéstörténeti évfordulót élünk egy
papírfecninek köszönhetően: a papírszeleten
talált feljegyzésből tudjuk, hogy Madách Imre
1859 februárjában kezdte írni Az ember tragédiáját
Alsósztregován, és 1860 márciusában fejezte be.
Éppen százötven éve dolgozik a Tragédia szövegén az író.
Tíz évvel azután, hogy a költő nővérét, Madách
Máriát, annak második férjét, Balogh Károly
honvéd őrnagyot és Máriának első házasságából
való tizenöt éves fiát, Huszár Józsefet Erdélyben
– Marosszlatina mellett – 1849 augusztusában
a dühöngő román parasztok brutális kegyetlenséggel megölték. Madách Imre öccse, Pál, aki
Kossuth mellett működött, egy futárszolgálat
következtében tüdőgyulladást kapott, s betegségébe belehalt Sztregován 1849 szeptemberében.
Feledhetetlen fájdalmak a családban. A költő 1849
őszén Csesztvén bújtatta Gracza Antal és Záhony
István felvidéki gerillavezéreket. Ezeket – s a még
az ötvenes években következő – élményeit áttételesen beledolgozza a Tragédiába.
160 éve Madách is mélyen átéli a szabadságharc eseményeinek következményeit, bár maga
betegeskedése miatt nem vett részt benne.
Mi is történt 1849 augusztusától?
1849. augusztus 9-én Temesvárnál a szabadságharc utolsó nagy csatája a honvédsereg vereségével ért véget. A Görgey vezette fősereg egységei
augusztus 13-án Világosnál az oroszok előtt
letették a fegyvert. Bem József még ezen a napon felszólította Kossuthot, hogy vegye át ismét
Görgeitől a főhatalmat, de Kossuth a reménytelen
katonai helyzetre visszautasítja Bem javaslatát.
Augusztus 17-én Kossuth Orsovánál eltávozik
Magyarországról Törökországba, Perczelék ezt
már 14-én megtették. A bosszú, a kivégzések már
augusztus közepén elkezdődtek.
	Schwarzenberg osztrák miniszterelnök utasította is Stürmer isztambuli osztrák internunciust,
hogy követelje a magyar menekültek kiadatását
a török kormánytól.
Augusztus 18-án ünnepély volt Budán és
Pesten – előző nap megérkezett Bécsbe a világosi
fegyverletétel híre –, Ferenc József születésnapján
egyben az olasz békekötést és a magyar lázadás
leverését is ünnepelték. A Nemzeti Színházban
német nyelvű előadás volt, a Gotterhalte-t játszották.
Komárom tartja magát: a haditanács 14
napos fegyverszünetet köt augusztus 21-én
a császáriakkal, másnap befejezik Olmützben
Batthyány Lajos gróf kihallgatását, Kossuth és
kísérete már Vidinben tartózkodik. 26-án Görgeit
Karinthiába internálják, Aradon megkezdi működését a rendkívüli hadbíróság. Október 2-án
az utolsó magyar vár, Komárom is kapitulált. A

magyar szabadságharc másfél év hősies küzdelem
után elbukott.
Következett a bosszú. Október 6-án Aradon
kivégeztek tizenhárom honvéd tábornokot.
Köztük voltak a Rimaszombaton átvonult fősereg
hadtestparancsnokai, Pöltenberg Ernő, LeiningenWesterburg Károly és Nagysándor József is. Felix
Schwarzenberg miniszterelnök utasítására, Ferenc
József jóváhagyásával hadbíróság elé állították,
majd halálra ítélték és kivégezték a 13 magyar
hőst. A hadbíróságot Karl Ernst törzshadbíró
vezette. Az ítéleteket Julius Jakob Haynauhoz mint
Magyarország teljhatalmú kormányzójához kellett
felvinni megerősítésre és aláíratásra. Valamennyi
tábornokot kötél általi halálra ítélték, annak ellenére, hogy Dessewffynek szabad elvonulást ígértek a fegyverletétele előtt. Dessewffy, Kiss Ernő,
Lázár Vilmos és Schweidel József ítéletét Haynau
„kegyelemből” golyó általi halálra változtatta. A
13-ak ítéletét október 6-án – szándékosan a bécsi
forradalom és Theodor Baillet von Latour császári
hadügyminiszter meggyilkolásának első évfordulóján – hajtották végre, ami ezért a forradalom és
szabadságharc vérbefojtásának gyászünnepe.
Az ítéletek kimondása, a kivégzések mikéntje
és sorrendje részletes meggondolások alapján történt. A legtöbb bosszúságot Damjanich
okozta a császáriaknak, ezért őt illette volna az
utolsó hely, de Haynau személyes bosszúja ezt is
megváltoztatta, és így Gróf Vécsey került az utolsó
helyre, aki miután már nem volt kitől elbúcsúznia,
Damjanich előtt letérdelve, kezet csókolt neki.
Ugyanezen a napon végezték ki Pesten az
Újépületben gróf Batthyány Lajos volt miniszterelnököt. Batthyány a kötél általi halál megaláztatást
elkerülendő öngyilkosságot kísérelt meg a felesége
által becsempészett kis levélbontó késsel. Ezt a
néhány méteres közelségben levő őrök jelenlétében úgy kísérelte meg, hogy fejére pokrócot
húzva, egyetlen jajszó nélkül először saját szívébe
szúrt, majd felvágta karján és nyakán az ütőeret.
Ám tettét észrevették, sebeit bekötözték. Ezeket a
gróf letépte, így végül a félholt ember kezeit összekötözték. Október 6-a estére különféle izgatószerekkel olyan állapotba hozták, hogy saját lábán
ment ki a vesztőhelyre, ahol megkönnyebbülten
látta, hogy nincs akasztófa. Lichtenstein herceg

saját felelősségére az ítéletet golyó általi halálra
változtatta. Akkoriban ehhez még egy hercegtől
is komoly bátorság kellett. Haynau – állítólag –
dühöngött is ezért a „bátorságért”. Gróf Batthyány
Lajos kivégzésének helyén áll ma a Batthyányörökmécses.
Aradon a katonai elit kivégzése már augusztus
22-én elkezdődött, amikor felakasztották Ormai
Norbert ezredest. Később, október 25-én agyonlőtték a tornaljai csatában részt vevő Kazinczy
Lajos tábornokot. Őt emlegetjük 14. aradi vértanúként. Lenkey János tábornokot azért nem végezték
ki, mert a börtönben megtébolyodott; ő néhány
hónappal később az aradi kazamatában halt meg.
Még több mint száz katonatisztre, politikusra,
tisztviselőre és népfelkelőre várt halál. Honvédek tízezreit sorozták be kényszerrel az osztrák
seregbe. A vezetők jó része külföldre menekült,
így tett Kmety György tábornok is. Gömör megyét
elárasztották a mindenhol jelenlévő császári
hivatalnokok, katonák, csendőrök, no meg a
besúgók hada. A vidék tele volt bujdosó honvédekkel. Október elején Levartovsky ezredes
vezetése alatt újra megjelentek Rimaszombatban
a szlovák szabadcsapatok. Velük volt a három
„pánszláv agitátor” is. A „Sólymok” azonban nem
álltak bosszút az őket korábban elítélő hivatalnokokon, sőt Bakulíny – mindhármuk nevében –
köszönetet mondott Szentiványi Károlynak életük
megmentéséért. Levartovsky közben begyűjtette a
szombati polgárok fegyvereit, és azokat a főtéren
máglyára rakva elégettette. Erre a sorsra jutottak
a lakosságtól összeszedett Kossuth-bankjegyek is.
Ekkor már a VI. tiroli vadász század egységei állomásoztak Rimaszombatban. Parancsnokuk, Fittler
őrnagy utalványokat adott a magyar bankjegyekért cserébe, ezért a lakosok azt hihették, hogy
valaha talán megkapják azok ellenértékét. Később
persze csalódniuk kellett. 1854-ig ötször hirdettek
statáriumot a vármegyében. A börtönök megteltek
politikai foglyokkal. Elfogták a költőt, Tompa
Mihályt is, akinek A gólyához c. verse nyílt lázadást jelentett az elnyomó rendszer ellen. Később
elengedték, de a kassai hadi törvényszék auditora
figyelmeztette, hogy „most frei, de több góla nem
csinál!” Ezután születtek Tompa allegorikus költeményei, amelyek átvitt értelméből minden magyar
értett, viszont a cenzúra nem tudott beléjük kötni.
A nemzetiségek, így a szlovákok sem jártak jobban
a magyaroknál. A bécsi udvar nem teljesítette
követeléseiket, a híressé vált mondás szerint: azt
kapták ajándékul, amit a magyarok büntetésül.
Hosszú távon azonban az elnyomás, a németesítés, a magas adóztatás és a lakosság nyakába
ültetett „Bach-huszárok” minden ténykedése
hiábavaló maradt. A szabadságharc emlékét nem
lehetett eltörölni. És nem is lehet.
Sorozatunkat ezzel befejeztük.
Kovács Tibor, fotó: archív
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 41. hétre
Október 10., szombat
Západ gyógyszertár
Október 11., vasárnap
Jázmin gyógyszertár

Fogorvos
Október 10.-11., szombat-vasárnap
MEDI-Cif, kft., Rimaszombat, Dobšinský
u. 192/30, tel: 0903 54 53 06
Neurológus MUDr. Kovács Katalin neurológus kedden és csütörtökön Füleken
rendel az új Poliklinika mellett, az ún.
Gordos-villában. Tel.: 047/4308110

MOZIMŰSOR
Október 8., kedd, 19.00 óra

Battle in Seattle
amerikai dráma
Október 9.-11., péntek-vasárnap,
18.00 óra

G. I. Joe – A kobra árnyéka
amerikai akciófilm
Október 9.-11., péntek-vasárnap, 20.00

Becstelen brigantyk
amerikai akciófilm

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
szeptember 29.-én az alábbi
személyek adtak önkéntesen
vért:
Jana Klimentová, Eva Molnárová,
Bc. Jozef Imrecze, Július Botto,
Viktor Chlpoš, Jaromír Trapl, Peter
Ríz, Peter Gonda, Iveta Drieňová,
Mgr. Peter Černáček, Peter Stehlík,
Ján Melich, Ján Lupták és Peter Drak
Rimaszombatból, Miroslav Gajdoš
Kecegéről, Ján Kurčík és Stanislav
Kurčík Český Brazovból, Milan
Kováčik Poltárról, Ján Peťka Prágából, Lucia Luptáková Rimaráhóról,
Juraj Siman Gencsről, Garay György
és Tóth Gábor Méhiből, Varga Róbert,
Ján Dorkin, Bodor István Tornaljáról,
Ján Deraj Felsőpokorágyból,
Róbert Klincko és Vladimír Kožiak
Nyustyáról, Peter Plánka Fügéből,
Básti Tamás Tajtiról, Pavel Kováč
Fazekaszaluzsányból, Ľubomír
Auxt, Miroslav Juhaniak és Pavel
Holík Rimajánosiból, Fodor Zsolt
Guszonáról, Peter Ivaník és Alena
Ivaníková Feledről, Oto Kameník
Lőkösházáról és Jozef Markotán
Susányból.
Először adott vért: Völgyi Tibor
Fügéből

Meghívók
Novák Heni a PLIKK-ben – október 5.
A Pósa Lajos Irodalmi és Közművelődési Kávéház
(PLIKK) vendége 2009. október 5-én (hétfőn) 18.00
órakor Novák Henrietta, a Jóban-rosszban c. nagysikerű filmsorozat fiatal sztárja, akivel életéről, terveiről
Juhász Dósa János beszélget. Helyszín: a Három Rózsa
Kávézó (Fő tér 20). Mindenkit szeretettel vár a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya.

Folklór és jazz a VMK-ban – október 7.
Martin Valihora (dob), Juraj Burian (gitár), Stano
Palúch (hegedű) és Per Mathisen (basszusgitár) összetételű csapat október 7-én 19 órai kezdettel mutatkozik
be a rimaszombati közönség előtt a Városi Művelődési
Központ színháztermében Folklór jazz elemekkel címmel. Belépő: 3 €.

Együtt! - Tamás Gábor koncert - október 9.
Kövecsesen a A kultúráért Gömörben és Gömörön
túl Polgári Társulás szervezésében a kultúrházban ad
koncertet a neves erdélyi énekes október 9.-én, pénteken 19.00 órai kezdettel. A belépőjegy ára: 6 €. Bővebb
információk a 0915 83 02 86-as telefonszámon illetve
a www.tamasgabor.se honlapon.

Jacsmenyik József kiállítása
Salgótarjánban
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lakosságának, közönségének játszanak. Jelentkezési
határidő: október 10. Bővebb felvilágosítás: Zádori
Judit/ MMIKL – (1)225-6029, e-mail: zadorij@mmikl.
hu, www.mmi.hu/muveszeti. A jelentkezési lapokat
az alábbi címre várják: Magyar Művelődési Intézet
és Képzőművészeti Lektorátus, Zádori Judit, 1011 Bp.,
Corvin tér 8. tel.: (1)225-6029, fax: (1)225-6030; e-mail:
zadorij@mmikl.hu

Jelentkezés Beiratkozási Körút helyszínnek – október 15-ig
Az Anyanyelvünkért Polgári Társulás és a Via Nova Ifjúsági Csoport idén 3. alkalommal szervezi meg a Beiratkozási Körutat. Várják mindazon óvodák, iskolák,
civil szervezetek, természetes személyek jelentkezését,
akik fontosnak tartják az anyanyelvi oktatást és vállalják egy-egy helyszín megszervezését. A Beiratkozási
Körútra Cúth Csabánál lehet jelentkezni október 15-ig
a 0911-206870-as telefonszámon, illetve a cuthcsaba@
gmail.com címen.

Pislákoló mécses szavalóverseny – jel.
határidő: október 15.
A Gábriel Polgári Társulás idén nyolcadik alkalommal
szervezi meg a Pislákoló mécses vers- és prózamondó versenyt. Nevezni (Gábriel Polgári Társulás, Nám.
priateľstva 2164/4, 929 01 Dunajská Streda, E-mail:
ajpek@real-net.sk) a hazai és az egyetemes magyarság
papköltőinek verseivel, valamint a világirodalom istenes verseivel, prózáival lehet öt kategóriába az alapiskola első osztályától a középiskoláig. Jelentkezési határidő: 2009. október 15. A gálaműsorral egybekötött
döntőre 2009. november 14-én kerül sor Komáromban.

Jacsmenyik József füleki festőművész, restaurátor
kamarakiállítása látható október közepéig a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési
Intézet előadótermében.
Jacsmenyik Füleken él, ahol képzőművészként alkot és
Pályázati lehetőségek a Szülőföld Alapnál
restaurátorként dolgozik, menti a régi korok emlékeit,
– beadási határidő október 15.
illetve tanítja a következő generációt a martosi ifjúsági
Kiírták a Szülőföld Alap Kulturális, Egyházi és Média
táborban a művészet szeretetére.
Kollégiumának 2. számú pályázati felhívását a szloKépeit Szlovákia és Magyarország több városában – Füvákiai pályázók számára. Az alábbi altémákban lehet
lek, Komárom, Martos, Hetény, Szepsi, Rimaszombat,
benyújtani pályázatot: - Országos vagy regionális szinBudapest, Gyöngyös, Eger, Salgótarján, Ózd, Veszprém
ten kiemelt jelentőségű kulturális, művészeti, közgyűj– láthatta már a képzőművészetet szerető közönség.
teményi, közművelődési intézmények, szervezetek
működésének és programjainak támogatása, - A szloNagybalogon is az aradi vértanúkra
vákiai magyar előadóművészetek intézményeinek és
emlékeznek
szervezeteinek országon belüli tájolási programjainak
Október 6- án 18.00 órakor a Nagybalogi Csemadok
a támogatása és új produkciók megvalósítása, illetve
szervezésében fáklyás menet indul a helyi alapiskola
a szlovákiai magyar alkotóművészeti intézmények
udvaráról a templomkerti kopjafához, ahol emlékműés szervezetek programjainak a támogatása; - A szlosorral egybekötött megemlékezésre kerül sor az aradi
vákiai magyar vonatkozású állománnyal rendelkező
vértanúk tiszteletére. A megemlékezés koszorúzással
köz– és egyházi gyűjtemények szakmai programjainak
zárul. Közreműködik a Gyöngyösi István Irodalmi Kör
támogatása, továbbá az intézmények műszaki eszközés a Szivárvány Népdalkör Lévay Tibor karnagy vezeparkjának a korszerűsítése. Magyar nyelvű könyv- és
tésével.
lapkiadás, valamint a média közösségmegtartó programjainak támogatása. Magyar nyelvű elektronikus
média működési és beruházási költségeinek támogatása Épített kulturális örökség, tájházak és egyházi
jellegű épületek feltárásának, megóvásának, és felújításának támogatása Lebonyolító szervezetek részére:
XIII. Falusi Színjátszó Találkozó – jel.
Kulturális, művészeti, közgyűjteményi, közművelőhatáridő: október 10.
dési intézmények, szervezetek működésének és progEz évben is megrendezésre kerül Adácson az Orszá- ramjainak támogatása továbbpályáztatás céljából. A
gos Falusi Színjátszó Találkozó. A hagyományos ta- pályázatok postai feladásának vagy elektronikus belálkozóra elsődlegesen azon magyar nyelven játszó
nyújtásának határideje: október 15. Bővebb információ
amatőr színjátszó csoportok jelentkezését várják az
a Szülőföld Alap honlapján www.szulofold.hu a Pályáegész Kárpát-medencéből, amelyek falvakban, közsé- zatok menüpont alatt.
gekben működnek, illetve elsősorban falvak, községek

Felhívás
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Szabad munkahelyek

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

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

• 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.

Pénzügyi előadó: Wüstenrot, Biztosító, Rimaszombat – középiskolai v.
főiskolai végzettséggel * kapus, gépész Harvestorra és rakodógépre, éjjeliőr, sofőr T-815-re és HR-re, markológép-kezelő: Drevostav, Czene
Zoltán – alapiskolai végzettség ill.
inaslevél * Eladó: Vytnes – Ing. Básti
Rimaszombat – inaslevéllel * Juhgondozó: Agrokol kft., Rimabánya
– inaslevéllel * fodrász, kozmetikus:
RK Štúdio – Kureková, inaslevéllel
Információ a 047/24 50 407 és 24
50 408-as telefonszámokon vagy
személyesen a rimaszombati Munkaügyi Hivatalban – Cserencsényi u.
18., 214-es ajtó. Érdeklődni a www.
upsvar.sk-s internetes oldalon is
lehet.

2189

Hirdessen
magyarul is!

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

Fűtésre alkalmas

• Eladó ház + 25 á kert + 0,5 ha erdő,
BRIKETT
8 km-re Rimaszombattól, Guszona
12 € (360 Sk)/ 100 kg
irányában. Tel: 0905 506 338.
1111-40
konténerek kihelyezésének harmonogramja
Dátum
Állatok

Városrész

• Elválasztott malacok eladók.Akasztóhegy
Tel:
0902 150 978.
1129-40
Szept

11.-18.

Szolgáltatások

Tamásfala

Tormás

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

TeL: 0905 116 463
www.bio-brikety.sk
Hely

2208

1. / Vasút utca - a volt óvoda
épülete az üzlattel szemben
2. / A rozsnyói és az iskola utca
Áruszállítás
és
keresztez!dése
költöztetés Fiat
Tamásfalai utca a volt OTEX
nagyraktárnál
DUCATO-val.

M.: 0908 948 971
A nagy M-marketnél

Markus utcai parkoló

2004

Pénzre van
szüksége?

• Jóslás kártyából. Múlt, jelen, Daxner tér
Kultúrház el!tti parkoló
jövő.Szept
Hétfőtől
péntekig: 9.00-15.30,
18.-25.
Cserencsényi út 22 (a munkaügyi
Rima lakótelep
A B-1 és B-2 társasházak között
hivatal mellett), Rimaszombat. Tel.:
Hívjon bennünket:0904 354 773
0915 228 482.
Nyugat lakótelep
Az M-market mellett

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.

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.

www.proficredit.sk

1100-38,40

Bakti

Kurinc üdül!övezet

A futballpálya mellett2186-36, 38

A buszmegállónál

Őszi nagytakarítás
Szept 25.Szeptember
11.és október
9. között városunkban az őszi takarítás jegyében
Október
2.

Szabatka
Az újkihelyezésre.
rész
Rimaszombat kijelölt pontjain nagykapacitású
konténerek kerülnek
A veszélyes hulladéknak minősülő és az építkezésről származó hulladékot tilos ezekben
a konténerekben elhelyezni.
Sz!ll!s
Az üzlet mellett

Október 2.Október 9.

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.

Dúsa

A temet!nél

Mez!telkes

A buszmegállónál

Fels! Pokorágy

A kultúrház mellett

Alsó Pokorágy

A templom alatt

munkatársakat keres

csoportvezető
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

2009. 10. 5.

Korponai (2), JV: Siman

1. osztály, 9. forduló:

Ifi: 5:2

Klenóc nyerte a rangadót

Cserencsény–Ajnácskő B 2:4
Kisrőce–Abafala 3:0

G: Šepík (2), Homola, JV: Koós. Megérdemelt
győzelmet arattak a hazaiak a második félidőre
teljesen szétesett vendégcsapat ellen.
Ifi: 1:0

G: Astaloš, Lašák – Genský, Magyar, Molnár és Pál,
JV: Lőcsös
Harmac–Tiszolc B 2:5

G: Bari (2) – Kubinec, Kalocsai, Demjan és Vengrin
(2), JV: Filep

Tajti–Murány 9:1

G: Végh (3), Mihályi (4), Molnár, Básti Z. – Slančík,
JV: Slabej. A hazaiak gyorsan felőrölték a nem nagy
ellenállást mutató vendégeket, s győzelmük ilyen
arányban is megérdemelt. Ifi: 3:0

Nemesradnót–Rimaszécs 0:8

G: Busa J. (5), Lakatos (2), Várady A., JV: Ďurík
Ifi: 2:2
Harkács–Balogfala 2:1

Szirk–Bátka 4:0

G: Somosváry, Szabat – Karkusz, JV: Pocklan

G: Siman (2), Fodor, Michal, JV: Juhász
Jó mérkőzésen magabiztos hazai győzelem született. Ifi: 3:1

Ifi: 11:0

9

7 0 2

29 : 17 21
28 : 20 18

Sajószárnya–Jolsva 3:4

2. FK Husiná  	

8

6 0 2

G: Legát Z., Berky T., Varga O. – Vranka (2), Slovák,
Duna, JV: Rosiar
A szerencsésebb vendégek elvitték a három pontot
Sajószárnyáról.

3. FK Rimavská Seč  	

9

5 2 2

41 : 19 17

4. FK Blhovce  	

9

5 1 3

36 : 26 16

5. FK Hajnáčka B  	

8

5 0 3

26 : 12 15

6. FK Gemerská Ves

9

4 1 4

23 : 21 13

7. FK Uzovská Panica  	

9

4 0 5

17 : 35 12

Lubény–Osgyán 3:2

8. FK Chrámec  	

9

2 0 7

20 : 31 6

G: Pašák (2), Konček – Négyesi, Salai, JV: Šupka
Gyenge színvonalú mérkőzésen némi szerencsével
győztek a hazaiak. Ifi: 12:0

9. FK Radnovce  	

9

2 0 7

16 : 40 6

10. FK Čerenčany  	

8

2 0 6

20 : 35 6

Nagytörék–Rimajánosi 0:2

G: Gombala, Petrik, JV: Hodoň
Már az első félidőben eldőlt a három pont sorsa.
A rimajánosiak az utóbbi mérkőzéseken javuló
formát mutatnak. Ifi: 7:6
Klenóc–Tornalja 3:2

G: Hruška, Jáchim, Brndiar – Gábri és Krága, JV:
Wollinger. Igen jó színvonalú mérkőzésen végig
egyenlő erők küzdelme folyt a pályán, s a hazaiak
bár tizenegyest is hibáztak, mégis győzni tudtak.
A táblázat állása:
25

Diákok, 5. forduló:
A csoport: Sajószárnya–Kisrőce 0:10
Lubény–Klenóc 15:0
B csoport: Osgyán–Feled 0:3
Ajnácskő B – Ajnácskő A 4:11
Gesztete–Nagybalog 1:0
C csoport: Bátka–Sajógömör 8:6
Sajószentkirály–Abafala 7:1
Kerületi bajnokságok:

Feled értékes győzelme
Lukanényén
IV. liga, 9. forduló:

1. FK Tornaľa  	

10

8 1 1

29 : 6

2. FK Klenovec  	

10

7 1 2

19 : 14 22

Nagybalog–Geletnek (Hliník nad Hronom) 2:1

3. FK Jelšava  	

10

6 2 2

22 : 20 20

4. FK Tachty  	

10

6 1 3

29 : 13 19

Hazai góllövők: Galaj J. és öngól
Tiszolc–Ajnácskő 2:1, G: Šándor, Hurák – Uhrín

5. FK Bátka  	

10

4 3 3

21 : 19 15

Borosznó (Brusno) –Nagyrőce 3:1

6. FK Muráň  	

10

4 2 4

14 : 24 14

A vendégek gólját Magura szerezte.

7. FK Sirk  	

10

4 1 5

19 : 13 13

8. FK Lubeník  	

10

4 1 5

17 : 19 13

V. liga, 9. forduló:

9. FK Abovce  	

10

4 1 5

21 : 27 13

10. FK Rimavské Janovce  	 10

4 0 6

17 : 19 12

Lukanénye–Feled 0:1, G: Mogyoródy
Nyustya–Sajógömör 2:2, G: Verecký, Petrok –

11. FK Stárňa  	

10

3 2 5

17 : 20 11

Frakas (2)

12. FK Revúčka  	

10

3 1 6

15 : 20 10

Sajószentkirály-Ipolynyék 2:0, G: Zsíros (11-ből)

13. FK Ožďany  	

10

2 3 5

14 : 17 9

és Várady V.

14. FK Veľké Teriakovce  	

10

1 1 8

10 : 33 4

2. osztály, 9. forduló

A rimaszécsiek nyolcat
vágtak Nemesradnótnak
Uzapanyit–Guszona 5:4

G: Barassó (3), Siket, Frakas – Bodor, Vysočan és

Murány–Szirk / I. Krahulec, Pocklan, Ivanik
Kisrőce–Tajti / Juhász, Filep, Čepko
2. osztály, 8. forduló, pótlás: okt. 10., 15.30
Ajnácskő B–Guszona (Gömöralmágyon, ifi nélkül) /
Šonkoľ, Botoš, Melicher
Ifi, 1. osztály, 10. forduló: okt. 11., 13.00
Abafala–Sajógömör / Bálint, Hodoň
Diákok, 6. forduló, okt. 10., 10.00
A csoport: Kisrőce–Lubény / Čajko • Klenóc–Sajószárnya
/ Vývlek
B csoport: Feled–Nagybalog / Adorján • Gesztete–
Ajnácskő A / Mészáros • Ajnácskő B–Osgyán / Pál
C csoport: Sajószentkirály–Sajógömör / Juhász • Bátka–
Lénártfala / Bálint
Asztalitenisz IV. liga – 1. forduló:
1. forduló, október 9.: Tatran Breznička–STK Metabond Tornalja, STK Losonc (Kálnó B)–Mladosť Relax
Rimaszombat B, STK Losonc (Kálnó D)–DSTK Rimaszombat, Mladosť Relax Rimaszombat C–SO Kisrőce, STK
Tiszolc B–STK Losonc (Kálnó C), Iskra D a S Nyustya–
Jednota Málinec

Most nem sikerült a bravúr

A táblázat állása
1. FK Tisovec B (R.Píla)  	
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A következő forduló mérkőzései
és játékvezetői

1.osztály, 10. forduló, okt. 11., 13.00 és 15.30
Abafala–Tornalja / Ďurík, Bálint, Hodoň
Rimajánosi–Klenóc (ifi nékül) / Rybár, Slabej, Adorján
Osgyán–Nagytörék / Koós, Pataky, J. Krahulec
Jolsva–Lubény (ifi nélkül) / Kriak, Wollinger, Váradi
Bátka–Sajószárnya / Laciak, Boldi, Siman

A VK Slovan női röplabdázóinak nem sikerült megismételniük a két héttel ezelőtti bravúros győzelmet, és
simán kikaptak Iglón a Szlovák Kupa első fordulójában,
amelybe 13 csapat nevezett be. Folytatás október 14.-én,
szerdán, a Tompa Mihály Alapiskola Nyugat-lakótelepi
tornatermében.
VK Igló–VK Slovan Rimaszombat 3:0 (21, 19, 15)
A vendégek összeállítása: Megelová, Rendeková, Zvarová,
Kudlíková, Drugdová, Kačániová – Bartová, csere: Rosiarová, Chlepčoková és Sirotiaková.

Közlemény
Veszélyes hulladékok begyűjtése

A Városi Hivatal Környezetvédelmi Szakosztálya értesíti
a lakosságot, hogy a veszélyes hulladék (autóelemek,
használt festékek, motorolaj, nikkel-kadmium elemek,
olajos edények, olajfilterek, használt vegyszerek,
ásványi és szintetikus olaj, higganyos hőmérők, oldószerek, tévékészülékek, káros anyagokkal szennyezett
csomagalóanyagok és tartályok, kőolajszármazékokkal
szennyezett műanyagok, gázkisülésű csövek, rovarirtószerek és növényvédőszerek maradékai. előhívók és fixálók)
begyűjtésére és elszállítására április 19-én, szombaton
kerül sor az alábbi harmonogram szerint:
Iskola utca/A Hviezda kocsmával szemben/7.30 – 7.55
Vasutas utca/élelmiszerüzlet előtt/8.00 – 9.25
Mikszáth K. u./ A Kereskedelmi Akadémiával szemben/9.30 – 9.55
Rimava lakótelep/az M-Market előtti parkoló/10.00 –
10.25
Tamásfala/az OTEX előtt/10.30 – 11.55
Nyugat-lakótelep/a J. Bodon u. előtti parkoló/12.00 –
12.25
Szabadka/az élelmiszerüzlet előtt/12.30 – 12.55
Tormás/az üzlet előtt/ 13.00 – 13.25
Felsőpokorágy/a kultúrház előtt/13.30 – 13.55
Alsópokorágy/a kultúrház előtt/14.00 – 14.25
Bakti/a kultúrház előtt/14.30 – 14.55
Szőlős/az élelmiszerüzlet előtt/15.00 – 15.25
Dúsa/a kultúrház előtt /15.30 – 15.55
Mezőtelkes/az autóbuszmegálló mellett/16.00 – 16.25
Érdeklődni a Városi Hivatal Környezetvédelmi Szakosztályán, Bozó János mérnöknél (tel: 047/560 46 48) illetve
a Detox k.f.t.-nél (048/416 11 12) 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.
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Újabb idegenbeli pont
Rózsahegy B–Rimaszombat 1:1

Zsinórban második idegenbeli mérkőzéséről térhet haza egy
ponttal a rimaszombati labdarúgócsapat, miután 1:1-es
döntetlent ért el a több A-csapatos játékossal megerősített
rózsahegyi fakó ellen.

VY& MY sleli
sme nový
termínovaný
vklad

A rimaszombatiak a 15. percben vezetést szereztek, Levický beadása után Geri
fejelt a hálóba – 0:1. A hazai Zošák már a szünet előtt többször egyenlíthetett
volna, ám erre végül a 69. percig kellett várnia. Kuciak szabálytalansága után
Prešinský játékvezető büntetőt ítélt, s ezt Zošák magabiztosan értékesítette –
1:1.
„A döntetlen igazságos – ismerte el Marián Kudlík, a rimaszombatiak
vezetőedzője. – Az első félidőben mi voltunk a jobbak, a gólon kívül is voltak
helyzeteink, de a második félidőben már a rózsahegyiek irányítottak. Líška
betegség, Zsivanovics sérülés után játszott, nem bírták még végig a 90 percet,
nélkülük pedig egyáltalán nem volt veszélyes a támadójátekunk.”
Rózsahegy B–Rimaszombat 1:1 (0:1)

Góllövők: Zošák (69., 11-esből), ill. Geri (15.).
Sárga lap: Levický, Janečka, Kuciak.
Játékvezető: Prešinský, 317 néző.
Rimaszombat: Kuciak–Janečka, Rubint, Geri, Mráz–Gibala, Zvara, Piszár,
Levický (70. Vargic)–Zsivanovics (82. Šándor), Líška (80. Husaník).

VY ste zvolili úročenie
MY sme pridali výhody
• úročenie výnosnou úrokovou sadzbou, ktorá sa počas obdobia
viazanosti vkladu nemení
• obdobie viazanosti 90*, 365, 500 a 730 dní
• zníženie poplatku o 50 % za predčasný výber, resp. predčasné
zrušenie termínovaného vkladu

A rimaszombatiak a 13. fordulóban október 17-én szombaton 14.00-kor
Nagymihályban lépnek pályára.
B. T.

A bajnokság állása

*

Zvýhodnený úrok pri 90-dňovej viazanosti je platný len pre
korporátnych klientov.
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Változások a Gömöri Hírlapnál

A megszorítások sajnos lapunkat is érintik, s október elsejével megszűnt
Homoly Erzsébet szerkesztő munkaviszonya, akinek ezúton is szeretnénk megköszönni a munkáját, s főleg azt, hogy 2007 nyarán, amikor a
lapnak nem volt főállású munkatársa, önzetlen munkájával segített annak
talpraállításában. Külső munkatársként munkájára és írásaira a továbbiakban is számítunk.

Jóslás kártyából. Múlt, jelen, jövő. Munkanapokon, 9.00 és 15.30 között, Rimaszombat, Cserencsényi u. 22. (A Munkaügyi Hivatal mellett), tel: 0915 228 482.

1100-40

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

Prognózis - A Kárpát-medence felett többnyire délnyugati, déli lesz a
légáramlás, ezzel pedig ismét egyre melegebb léghullámok érkeznek. Többékevésbé napos időre van kilátás, csak a hét vége felé növekszik meg erősebben
a felhőzet, és akkor alakulhat ki eső, zápor. A hűvös hajnalokat kellemes
hőmérsékletű nappalok követik 20 fok feletti csúcshőmérséklettel.

Reisz András

Gömöri Hírlap
Kiadja a Rimaszombati Városi Hivatal. Szerkeszti: Juhász Dósa János (tel.: 047/56 04 676, 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. Régebbi számaink a www.rimavskasobota.sk honlapon is olvashatóak.

