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Gömör több településén is megemlékeztek az aradi vértanúkról. Gecse Attila felvétele Rimaszombatban készült

Második nekifutásra be is fejezték
Ott folytatódott a rimaszombati Városi Képviselő-testület ülése, ahol abbamaradt előző héten, mindössze annyi
különbséggel, hogy a folytatás már Kovács László elöljáró
nélkül zajlott, aki betegség miatt kihagyta a tanácskozást.
Előbb Ján Fiľo, a Közös Képviselői Klub vezetője felolvasott egy nyilatkozatot, amelyben tiltakoznak a Pravdában
megjelent cikk miatt, amely szerint a képviselők már júniusi ülésükön döntöttek a 10%-os leépítésről, majd Fiľo
és Magdaléna Valušová azért kereste fel a polgármestert,
hogy megsürgessék a döntést. A nyilatkozatot mindkét
oldal elfogadta. Fiľo hangsúlyozta, hogy a személyi döntések kizárólag a város vezetésére tartozik, hiszen annak
a dolga menedzselni a várost. Ezt követően meghallgatták a főellenőr jelentését az elmúlt hónapokban elvégzett
ellenőrzésekről, s főleg a városi szálló körül lángoltak fel
ismét a szenvedélyek, több képviselő is az érintettek felelősségét firtatta. Az ülés első részének legizgalmasabb
programpontja a tamásfalai csatornázás munkálatait

vizsgáló képviselői ellenőrzés megvitatása volt, ahol többen is felelősségrevonást követeltek, de ezt a javaslatot
a többség elutasította. Vagyonjogi kérdések következtek,
ahol kardinális kérdésként jelent meg, szabad-e eladni a
város még megmaradt vagyonát vagy radikális spórolások
útján kell megpróbálni túlélni a gazdasági válságot. Pelle
Tibor szerint mindent el kell adni, amit csak lehet, Cifruš
István polgármester már közel sem volt ennyire biztos
ebben, hiszen az ingatlanok ára egyre kevesebbet ér ebben a régióban. Végül hiába volt a Városi Tanács javaslata,
a felsorolt 8 létesítmény közül csak kettő eladását hagyták jóvá. De nem adták el a városi szállót sem, döntöttek
egy éjjeli menedékhely kialakításáról, megváltoztatták a
futballstadion nevét, viszont átdolgozásra visszaküldték
a városi gazdálkodást szabályozó tervezetet.
Részletek a 3. oldalon
jdj

Lassan két esztendeje már, hogy
rendszeres szemlélője vagyok
a rimaszombati képviselő-testület üléseinek, s így sokszor már
előre ki tudom számolni egy-egy
képviselő magatartását. Bizony,
ahogy az életben, úgy itt sem vagyunk egyformák, s ki-ki vérmérsékletétől függően járul hozzá
az ügymenethez. Persze akad
pár olyan képviselő is, akiket
még látásból is csak alig ismerek,
ugyanis bokros teendőik mellett
nem nagyon találnak időt a képviselői munkára. De Rimaszombatban toleránsak a társak és
a polgármester, Királyhelmecen
pl. már rég nem ülnének a képviselői padsorokban. Vannak
olyanok is, akik az elmúlt két
év alatt alig-alig szóltak hozzá,
legfeljebb, ha személyes érdekeik
megkívánták. S a másik oldalon
ülnek a hangoskodók, akik
a gazdaságtól kezdve a számvitelen át a sportéletig mindenbe
beleszólnak. S ha nem figyelünk
rájuk eléggé, még el is hisszük
nekik, hogy modernkori polihisztorokról van szó. Holott csak
ritkán néznek tükörbe, ehelyett
a hangjukat élvezik, s bizonyára
felesleges szabadidejükben felvételről is megnézik és kielemzik
felszólalásaikat. Bármennyire
is fárasztóak és tűnnek sokszor
elviselhetetlennek, biztosak
lehetünk benne, hogy a következő ciklusban is találkozhatunk
velük.
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Jövő heti számunk tartalmából
Visszatérünk a rimaszombati képviselő-testület legutóbbi ülésén történtekre, helyszíni beszámolót közlünk Tamás
Gábor kövecsesi koncertjéről, megtudhatják, milyen lesz az idei madáretető-divat, kik, s milyen sikerrel fakadtak dalra
a Simonyiban megrendezett nótaversenyen, bemutatjuk Gaál Attilát, aki spektoszkrópiával foglalkozik, megtudhatják,
mikor jelenik meg Pavel Sibyla új kötete, s mi újat hozott a Győry Dezső-kutatásban a Rimaszombatban tartott konferencia. S elindítjuk Csordás Jánosnak a harminc évvel ezelőtti városrendezésről írt megrázó visszaemlékezését.
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Jelöltek akadnak, a választókedv kérdéses
Úgy látszik, megnőtt a kedv a megyei
választások iránt Besztercebánya
megyében is. Amíg négy évvel ezelőtt 333
képviselőjelölt és 7 elnökjelölt indult,
addig az idén ez a szám 496-ra ill. 9-re
duzzadt. A régiónkból a hat képviselői
helyre 63 jelölt pályázik.
Az elnökjelöltek a következők (zárójelben az őket
támogató pártok): Vladimír Maňka (Smer-SD, ĽSHZDS, Vidék Agrárpártja, Szabad Fórum, Demokrata Párt), Jozef Mikuš (SDKÚ-DS, KDH, OKS, KDS,
SaS), Jozef Šimko (HZD, SNS), Marián Kotleba
(független, a Szlovák Testvériség – Slovenská
pospolitosť tagja), Pavel Chovanec (Úsvit), Milan
Murgaš (független), Igor Danihel (független).
Régiónkban öt párt indít teljes listát, a Magyar
Koalíció Pártja, az Úsvit, a Most-Híd, Szlovákia

Kommunista Pártja és a SMER. A Magyar Koalíció
pártjának jelöltjei: Auxt Ferenc, Rigó László, Bán
Zoltán, Stubendek Márta, Korcsog Péter és Mács
Zoltán. A Most-Híd színeiben a következő jelöltek
próbálnak szerencsét: Hunyák József, Váradi
István, Smriga Rudolf, Lang László, Varga Szilvia
és Orosz István. A SMER ismét az északi régiót
részesítette előnyben, a listájukon megtalálhatjuk
a tiszolci, a klenóci és a nyustyai polgármestert,
Rimaszombatból a párt színeiben a Munkaügyi
Hivatal igazgatója, Ida Melichová próbál szerencsét. Az Európai Demokrata Párt listáján indul
Cifruš István rimaszombati polgármester, az Új
Demokrácia listáján Pavel Koncoš egykori földművelésügyi miniszter. A Szlovák Nemzeti Párt négy
jelöltet indít, köztük három rimaszombati, egy
pedig balogfalai. Meglepő, hogy közülük ketten
is magyar származásúak. Több roma jelölt is lesz

a mezőnyben, így Kökény Béla roma aktivista,
Berki Andor gesztetei polgármester, Lakatos Tibor
kőműves Szútorból és Balog Gyula vállalkozó
Várgedéről. Hatan független jelöltként mérettetik
meg magukat, köztük Juhász Péter orvos, Jaroslav
Bagačka pedagógus és Peter Gulík vállalkozó,
rimaszombati városi képviselő.
A Szlovák Televízióban október 26-án általános
áttekintést nyújtó műsort sugároznak a regionális választásokról, ezt követően egy-egy megye
megyeielnök-jelöltjeinek vitaműsorát sugrozzák.
29-én Besztercebánya megye jelöltjei október
29.-én mutatkoznak be. A választási stúdióbeszélgetések különkiadásai lesznek A Szlovák Televízió
regionális naplója című műsorának, melyet a kettes csatorna közvetít az említett napokon, mindig
16.35-től (ismétlés ugyanazon napon 21.55-től).

Emlékezetes jubileumot tartott a Csemadok
Közel telt ház jött össze a rimaszombati Városi Művelődési Központ színháztermében, hogy a 60 éves
Csemadokot köszöntse. A remekül megszervezett,
végig méltóságteljes ünnepi esten Sebők Valéria,
a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke és Balogh Gábor, a Csemadok országos
elnöke köszöntötte az ünneplőket. „Jogosan érezhetjük úgy, hogy a folytonosság részesei vagyunk
és minden cselekedetünkkel a jövőt szolgáljuk” –
mondta Sebők Valéria, aki szerint a Csemadok
legnagyobb érdeme, hogy máig tömegszervezet
tudott maradni. Egy alapszervezet ott működik jól,
ahol lelkes vezetői vannak, akik megtalálják a kapcsolatot az adott község vezetőivel, a többi társadalmi szervezettel, az iskolával és az egyházzal.
S mivel nem egy ilyen lelkes tag akad még a helyi
alapszervezetekben, a legjobbakat, leglelkesebbeket emléklappal jutalmazták (A kitüntetettek névsorát és képes összefoglalót jövő heti számunkban
találhatják.). A legidősebb kitüntetett a rimajánosi
Gacso István volt, aki alapító tagja volt a rimajánosi

alapszervezetnek. Szerkesztőségünk számára külön öröm, hogy két munkatársunk, Gecse Attila
(A Csemadok fényképésze) és Juhász Dósa János
is a díjazottak között található. Az esten felléptek
az egyes alapszervezetek csoportjai, s a kultúrműsor után fogadással zárult a találkozó, amely-

Október 6. Nagybalogon és Ajnácskőn
Október 6-án a Csemadok Nagybalogi Alapszervezetének szervezésében szép számú, meghitt fáklyás
menet indult a helyi alapiskola udvaráról a templomkerti kopjafához (felvételünkön). A helyszínen
az aradi vértanúkra emlékeztek az egybegyűltek.
Az emlékműsort Pál Csaba, a Csemadok helyi
alapszervezetének elnöke nyitotta meg Schweidel
József aradi vértanú utolsó szavaival: ,,A mai világ
a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért
hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új
forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott,

meghasonlott világot.”   Közreműködött a  Szivárvány Népdalkör és a Gyöngyösi István Irodalmi Kör
Lévay Tibor karnagy vezetésével. Az emlékműsort
koszorúzás zárta.
Ajnácskőn a katolikus templom mellett felállított kopjafa előtt emlékeztek az aradi vértanúkra.
Chovan Attila történelem szakos tanár mondott
emlékbeszédet, majd a mécsesek meggyújtása és
a koszorúzás közben a résztvevők Kossuth-nótákat
énekeltek és zárásként elhangzott a Himnusz.
Paál Gabriella és jdj

nek sikeres lebonyolításában oroszlánrészt vállalt
a Kiút a jobb életbe polgári társulás. S  mi mást is
kívánhatott volna Sebők Valéria az elkövetkezendő
évtizedekre, mint meg nem ingó hitet, összefogást
a széthúzásban, kitartást és jó egészséget. Ezen kívánságokhoz mi is csatlakozunk.
jdj, fotó: Gecse Attila
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Nem adják el a kiszemelt épületeket
Bár mindenkit kifárasztott, mégiscsak
befejezték a rimaszombati képviselők
szeptemberi ülésüket október 7.-én.
Amíg az ülés első részében ismét
a személyeskedések, a vádaskodások
játszották a főszerepet, az ülés
második részét többnyire már
a tárgyilagos hangnem jellemezte. Igaz,
az ülés végére a képviselők alaposan
megfogytak, s a testület alig fele maradt az utolsó programpontokra.
Még az ülés elején Viliam Vaš érdeklődött Cifruš
István polgármesternél, hogy akceptálja-e a képviselők múltkori döntését, s visszahívja-e tisztségéből
az elöljárót, vagy precedenst teremtve ellenszegül a
képviselők akaratának. A polgármester szerint meg
kell várni, míg Kovács László felépül, s majd aztán
dönt a sorsáról.

Éjjeli menedékhely és kóbor kutyák
A főellenőr, Ján Valuš jelentése többek között a
városi szálló könyvelési hiányosságaira hívta fel a
figyelmet. Megtudtuk tőle azt is, hogy az első félévben 24 panaszt és 2 petíciót nyújtottak be hozzá, többek között illegális építkezésekre és szabadon kószáló kutyákra panaszkodtak a város lakói.

Štefan Baláž, a Városi Hivatal szociális és kulturális
osztályának a vezetője a hajléktalanok jelenlegi
helyzetéről számolt be, s mint megtudtuk, ezek
száma negyven körül mozog. A képviselők döntöttek egy éjjeli menedékhely kialakításáról, amely a
megye támogatásával működne.
Új neve lesz a városi futballstadionnak is, a képviselők elé két javaslat került (voltak, akik a februárban tragikusan elhunyt játékosról, Július Nôtáról
szerették volna elnevezni), s ezt egészítette ki Peter
Dragijský indítványa, aki szurkolói kívánságra a
Slovan névre szerette volna azt átkeresztelni. A
képviselők szavazással a Városi Futballstadion név
mellett döntöttek.
Üde színfoltja volt az ülésnek Kökény Béla roma
aktivista felszólalása, aki kritizálta a várost, mert
az nem fogadta el az alacsonyabb komfortfokozatú
lakások építéséről szóló tervezetet, s állítása szerint szegregálják a rimaszombati romákat. Vádjaira
Svetozár Müller, a Városi Lakásigazgatóság ügyvezetője válaszolt, aki emlékeztette Kökényt arra,
hogy átadásakor a Dúsa úti lakótelep az ország
egyik legszebb létesítménye volt iskolával, üzlettel, kultúrházzal. Ma úgy néz ki, mintha bomba
csapódott volna a területre, s külön kiemelte, hogy
gyakorlatilag nincs is kivel tárgyalniuk, mert az állítólagos roma vezetőknek nincs felelősségtudatuk.

Fodrászok, erdészek, építők és gokart
A 4. rimaszombati állásbörze kedden a Városi
Művelődési Központban került megrendezésre.
Szervezői kiemelt figyelmet szenteltek az alapiskolások pályaválasztásának és a középiskolások
munkaerő-piaci elhelyezkedésének.
A pályakezdő fiatalok 21 részt vevő cég
ajánlataival ismerkedhettek meg prezentációjuk
alapján, az alapiskolásoknak pedig 24 középiskola
mutatkozott be.
Ida Melichová, a rimaszombati Munka- és
Szociálisügyi Hivatal vezetője szerint a börze során a munkáltatók kapcsolatot tudnak teremteni
potenciális alkalmazottaikkal, s a rendezvény
legnagyobb haszna az információszerzés lehetősége. Hisz például a szociálisan hátrányos helyzetű
családoknak nem áll rendelkezésére az internet
és anyagi lehetőségeik sem engedik meg, hogy
járják az iskolákat és információkat gyűjtsenek.
„Itt komplex képet kaphatnak az egyes szakok
tartalmáról és a szakma nyújtotta munkaerő-piaci érvényesülésről” – tette hozzá Melichová. Az
idei és a tavalyi börze közti lényeges különbségnek tartja azt a tényt, hogy ez alatt az idő alatt
rengeteg dolog megváltozott. Az iskolák a piac
igényeihez igazítják a tantervüket és ez alapján
készül az aktuális kínálat is. „Az emberek azt szeretnék, hogy munkát találjunk nekik, mi viszont
nem munkalehetőségeket biztosítunk, hanem
mentsük a menthetőt” – nyilatkozta az igazgató

asszony. Ahogy hozzátette, a hivatalnak képes
átképzéseket biztosítani, hogy képesek legyenek
más pozícióban érvényesülni, de munkát csak az
országos adatbázisunkban levőkből tudunk felkínálni. Nincs viszont lehetősége céget alapítani és
így biztosítani munkahelyeket. Melichová szintén
figyelmeztetett arra is, hogy a hivatalnak nincs felhatalmazása az illegális munka ellenőrzésére. „Az
emberek panaszkodnak, hogy nem ellenőrizzük
eléggé a feketemunkát. Ez viszont már a munkafelügyelet jogköre.”
A börzére ellátogatók csináltathattak új frizurát, megnézhették a fafaragó mesterek alkotásait,
szemügyre vehették a rimaszombati műszaki
szakközépiskola diákjai által készített gokartot is.
Kép és szöveg: mak

Nem tartják megoldásnak a városi
ingatlanok eladását
Változások történtek a Gömöri Hírlap-Gemerské
zvesti szerkesztőbizottságában (Mede Zsófia lemondott), s az MŠK fociklub felügyelőbizottságában
is (Rábely Pál ügyvezető utódja Danyi László lett,
míg Jarmila Luštíková helyét Igor Antalík veszi át).
Zdenka Ivaniková, a Városi Hivatal Jogi és Vagyongazdálkodási Osztálya vezetője terjesztette elő a
vagyonjogi programpontot, de hiába volt a Városi Tanács javaslata, a képviselők mindössze az
autóbuszállomás és egyes kisebb ingatlanok-telkek
eladására adtak engedélyt, így pl. a Szolgáltatások
háza, a Gemer étterem, a Fábry és Tomášik utcai
ingatlan vagy a Fő téren található vendégszobák
nem kerülnek kalapács alá. Az ülés záróakkordjaként Aneta Vargicová interpellációjában a város
vezetőinek szolgálati útjait és szabadságait firtatta,
míg Anita Antalová arra keresett választ, hogy miből fizeti ki a város az iskolai létesítmények fűtését,
tekintettel az eddig ki nem fizetett, kb. 3 millió koronás számlákra.
Az ülés egyes programpontjaira jövő heti
számunkban még visszatérünk.
jdj

Az aradi vértanúkra
emlékeztek
A Csemadok Rimaszombati Alapszervezetének szervezésében az aradi vértanúkra
emlékezett Rimaszombat magyarsága a
temetőben felállított 1848/49-es kopjafánál. A műsort Samu András konferálta, az
Ivan Krasko Gimnáziumból verset szavalt
Mács Barbara és Gasko Bianka, gitáron
kísérte Pittinger Brigitta. A Tompa Mihály
Református Gimnázium diákkara is fellépett
Milen Erzsébet vezetésével, emlékbeszédet
az állami gimnázium történelem szakos
tanárnője, Kisantal Mónika mondott, aki
röviden felidézte az eseményeket. Mint
elmondta, fél hatkor először a golyó által
halálra ítélteket végezték ki, aztán következtek az akasztófára ítéltek. Vécsey Károly volt
az utolsó, akinek végig kellett néznie társai
kivégzését. Sorra búcsúztak el egymástól, Vécseynek már nem volt kitől búcsút
vennie, ő Damjanich holttestéhez lépett, s
bár nem szívelték egymást, megcsókolta a
kezét. A beszéd után Kovácsné Tímár Ildikó
lelkipásztor áldást adott a jelenlévőkre, akik
szép számban összegyűltek az ünnepen.
Végezetül koszorúzásra került sor.
Csölle Edit
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Nyári virágok helyett árvácska
Odakint hamisítatlan nyárutói hangulat, ismét
melegrekordok dőltek, a mezőgazdaság eső után
kiált, a Városi Közterület-fenntartó Vállalat munkatársai a nyári virágokat takarították össze az
általuk gondozott területeken, s a már nagyrészt
megunt virágok helyett ezerszínben pompázó árvácskákkal leptek meg bennünket. Ez a kedves kis
virág, sokunk kedvence évelő, s míg más virágok
az első fagyokat sem élik túl, ez a növény tavasszal
ott folytatja, ahol ősszel abbahagyta. Egyszerűen
megunhatatlan.
Kép és szöveg: jdj

Az idei kiállítás is sikeres volt
Szeptember utolsó szombatján
késő délután ért véget az idei járási
gyümölcs-, zöldség- és virágkiállítás.

Tóth mérnök is a díjazottak között

A kevés ma élő kertész közül, mint az egyetlen, aki 1973-tól az összes kiállításon részt vett,
határozottan állíthatom, hogy ez volt a legnagyobb, legszebb, legtarkább. Hisz járásunk összes
szegletéből több mint 120 kiállító vett részt, de
más járásokból is érkeztek érdeklődők. 398 standot foglaltak el a kiállításra került zöldségek és
gyümölcsök. A kiállítás fényét emelte Brezovický
mérnök faiskolájából származó tűlevelűek bemutatója és az Iris virágbolt, valamint Jana Bitalová
mérnöknő virágaiból alkotott kompozíciók. Az
L&S cég kis kerti gépeket, a losonci Agro C. S. Rt.
Slovakia pedig szubsztrátumokat és műtrágyákat
prezentált a közönségnek. Figyelmet érdemelt az
IZO SZZ tagjai tarka virágdísze is.
Hagyományosan az almáké volt a főszerep – a
kedvezőtlen száraz időjárás ellenére 50 almafajta
192 mintája képviselte ezt a kategóriát. Váratlanul, a látogatók és a szakemberek legnagyobb
meglepetésére kiváló minőségűek voltak, méltó
ellenfelei a dél-szlovákiai konkurenciának, ahol
a kerteket félprofi módon, kisgépekkel művelik, öntözőrendszereket üzemeltetnek és több
tapasztalattal is rendelkeznek. Régiónk előnye a
szlovákiai szakemberek által is elismert klimati-

kus viszonyokban keresendő.
A körteféléket már jóval kevesebb, 53 kiállított
gyümölcs képviselte, annak ellenére, hogy az idei
évben kiválóan termettek (kevesebb volt a kártevő
és a betegség, mint az elmúlt évek során). Kár,
hogy sok kiskertész megfeledkezik arról, hogy a
körte a legegészségesebb gyümölcsök közé tartozik, amit a hosszú ideje magas piaci ár is tükröz.
Nem tudjuk, miért volt az idén ilyen kevés
kiállított szőlő (48 stand). Többségük, kinézetükkel és tápértékükkel magasan túlszárnyalta az üzletláncok kínálatában szereplő példányokat. Nagy
kár, hogy ezek a szőlőfajták olyan ritkán jelennek
meg a piacok kínálatában – kitűnően tudnának
konkurálni a behozatalból származó egyforma
fajtáknak, hisz régiónkban 20-25 fajta asztali fajta
termeléséhez kedvezőek a feltételek.
A tavalyi évhez képest a zöldségek nagyobb
számban voltak képviselve. Leginkább a csodálatos színű paprikák és az ízletes, nagyon szép
paradicsomok, amelyekért külön köszönet illeti
Fükő urat Méhiből és Pósa urat Nemesradnótról.
Emellett kisebb mértékben megtalálható volt az
összes nálunk termesztett zöldségfajta.
Az értékelés végéhez még hozzátenném, hogy
a polgármester úr által felajánlott legjobb kollekciónak járó díjat Ádám Elemér kapta. A többi díjat
Krešňák, Csirke és Sedmák urak vihették haza. A
díjazottakon kívül nyertesnek számított minden
résztvevő kiskertész, de leginkább az az 1658 látogató, kik a 160 kérdőív kiértékelése alapján nagyon
jó véleményt alkottak a rendezvényről.
	Szeretném még az iskolások nevében
megköszönni Čomaj, mérnöknek a felsővályi
Gemerprodukt gyümölcsösből felajánlott ízletes
almákat, amelyeket a kiállításra ellátogató gyerekek között osztottunk szét.
A gyümölcs és zöldségkiállítás egyenrangú
partnere volt a borkiállítás és kóstoló. Csaknem
az ország egész területéről 170 kiváló bor került a
szakértőbizottság általi megmérettetésre a kiállítás előtti napokban. A kiállítás napján katalógusok
segítségével ismertették termékeiket a borászok.
A szakemberek és a borkedvelők is egyetértettek

abban, hogy az összes kiállított borfajta kiváló
minőségű, de a zsűri egyértelműen a felsővályi
szövetkezet, – akik szintúgy megkapták a polgármester díját is –, hárslevelűjét kiáltotta ki győztesnek. A további helyezettek: Jaroslav Kurčík Nagykürtösről, az NKSUP Alsópalojtáról, a Čebovín
k. f. t. Csábról, Zsigmund Gábor Ipolynyékről,
Kántor Attila Rimaszombatból és Képes mérnök
Dacsókesziről.
A beszámolóm végén szeretném megjegyezni,
hogy szerencsés volt az együttműködésünk
a városházával, s ezúton is szeretnék köszönetet mondani a rendezvény helyszínének és
propagációjának biztosításáért Cifruš István polgármester úrnak és a rendezvény főszervezőjének,
Eva Muráriková asszonynak. Külön köszönet illeti
a főszervezőket, Ján Bystrianskýt (Szlovákiai Kertészek Területi Szövetségének elnöke), Ing. Tóth
mérnököt, Krajňák mérnököt és V. Gál asszonyt.
Segítőkész és megbízható társszervezők voltak:
Stančíková Ľ., Kalianková J., Dr. Botto J., Hank A.,
Kerty A., Miklovics J., Vigoda J., Nagy M., Žolnýr
C., Sartoris J., Farkas J. és Krkošková A., kiknek
munkájáért köszönet és hála jár.
Ing. Hacsi Ervin, SZKSZ I. ASZ elnöke, fotó: amb

Hogyan élhetünk
egészségesebben?
Szeptember végén az egészséges életmódról
tudhattunk meg többet városunkban. Elég
volt meglátogatni a Regionális Közegészségügyi Hivatal tanácsadóját, ahol a szív szeptember 27. világnapja alkalmából szerveztek
vérnyomás- és koleszterinszint mérést. Mivel
Szlovákia a szív és érrendszeri megbetegedések alapján az élenjáró országok közé tartozik,
felvilágosító napot tartottak a lakosság számára. Megfelelő életvitellel e betegségek 90%-a
megelőzhető lenne. A tanácsadó munkatársai
leginkább a mozgás egészséges életvitelben
betöltött szerepét hangsúlyozták ki. Már napi
30 perc elegendő az egészségesebb és hos�szabb élethez.
mak
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Štefunko Szabó Erzsébet képei a Városi Galériában

Egyensúly, tollrajz
Október másodikán a Városi Galériában Štefunko
Szabó Erzsébet festőművész kiállításának megnyitójára, amelyen a kiállítás védnöke, Gabriela
Garlatyová mutatta be a művész munkásságát. A
tárlaton válogatást láthatunk a művész 1969-től
napjainkig készített alkotásaiból. Š. Szabó Erzsébet a XX. század hetvenes éveinek elején lépett a
képzőművészet színterére, Vincent Hložník tanítványaként a pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán
sajátos művészi fejlődésen ment át. Rimaszombati
kiállítása 1969-től kezdődően mutatja be a rajzalkotásainak válogatását, melynek témája alkotói
pályájának egy-egy ciklusa, pl. a Sylvia Plathnak
ajánlva (1993) vagy a Levél a növénygyűjtemény-

ből, 1998 és mások. Bemutatkozásának részét képezi az olajfestményeiből készült gyűjtemény. Szabó főként a rajz felé fordítja figyelmét, amelyben a
tiszta vonalak és a biztos kéz művészi gondolkozását jellemzik. Rajzai személyes napi történéseinek
feljegyzései, amelyek, mint idilli kéziratos kultivált történet, illusztráció működnek. Néha gazdag
színvilágban, ugyanakkor expresszíven takarékos
formában is. Ezen üzeneteinek lényege azok a
szubjektív vallomások, amelyek tapasztalásairól
és élményeiről, továbbá a nők életében bekövetkező konvenciókról és sztereotípiákról szólnak. A
kiállítás címe Egyensúly, tollrajz (1979), törékeny és
gyengéd vallomását jelöli meg, amelyek különböző

Novák Heni a PLIKK-ben

A Pósa Lajos vendége volt Novák Henriett, a Jóbanrosszban szappanopera fiatal művésze, akivel az
életéről, terveiről, lapunk főszerkesztője, Juhász
Dósa János beszélgetett a Három Rózsa Kávézóban.
Sebők Valéria, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke üdvözölte a vendéget,
mint a város jövendő Blaha Lujzáját, akire már
most büszkék lehetnek a rimaszombatiak. Henriett a Tompa Alapiskolában végezte alapiskolai tanulmányait, majd Miskolcon egy drámatagozatos
gimnáziumban érettségizett. Itt fedezte fel a Jóban-

Egy fuvolatrió Alsókubinból
A Városi Galériában
október 6.-án Eva
Kovalčíková gitárművész és a Flautissimo
fuvolatrió (Martina
Kuštárová, Zuzana
Bujnová és Veronika
Vitázková) adott koncertet, amely 2006-ban
Marta Braunsteiner

rosszban szappanopera menedzsere, s bár nem
kapta meg az eredetileg neki szánt szerepet, mégis
ottmaradt, s külön ráírtak egy szerepet. Így került
Bakó Melindaként a sorozatba, s lett népszerű,
mint Linda. Szeretett volna továbbtanulni, viszont
többszöri próbálkozásra sem vették fel a színművészetire, de mint mondta, csak színészként tudja
elképzelni az életét. A közeljövőben Amerikába készül szerencsét próbálni, ahol angol nyelvtudását
szeretné fejleszteni. Ide is elkíséri barátja, Noszály
Sándor, akivel már évek óta együtt élnek. A sorozattól is elbúcsúzik egy időre, de úgy lép ki, hogy
ha hazajön, akkor bármikor visszatérhet. A szereplőgárda tagjai között nagyon jó a kapcsolat, mégis
Brozik Klárihoz fűzi igazi baráti viszony, akivel a
forgatáson kívül is összejárnak. Érdekességként
elárult pár kulissza- és díszlettitkot is, megtudtuk
például, hogy a szereplők a Kék macsekből egy ajtón át Pongrácz doktor lakásába jutnak, majd egy
másik ajtón át a kórházi helységekbe. A közeljövőben többen is kilépnek a sorozatból egy időre, de
hogy kik és miért, azt természetesen semmi pénzért nem volt hajlandó elárulni. Ha figyelemmel
kísérik a sorozatot, előbb-utóbb úgyis mindenre
fény derül.
Csölle Edit, fotó: Gecse Attila

kezdeményezésére alakult meg Alsókubinban. A
fiatal tehetségek nemzetközileg elismert fuvolaművészektől és pedagógusoktól is vettek órákat,
konkrétan az osztrák Hans Georg Sheisertől, a
cseh Ján Ostrýtól, a belga Christian Plouviertől és
a szlovák Ivica Encingerová-Gabrišovától. Rendszeresen fellépnek koncerteken, kiállítás-megnyitókon, iskolai rendezvényeken. Repertoárjukon a
reneszánsz zenétől a kortárs művekig minden kor
muzsikája megtalálható.
Kép és szöveg: csölle

korszakokból tevődnek össze, mégis egyetlen alkotásként is értelmezhetőek, melyek a szlovák művészetben kevésbé ismeretesek, a szerzőnek viszont
annál inkább érdekesek. A kiállítás november
11-ig lesz megtekinthető.
Kép és szöveg: csölle

Gömöriek
a Hviezdoslavov
Kubínon

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is több
gömöri résztvevője volt a legnagyobb szlovák
szavalóversenynek, bár a vers- és prózamondók versenyében nem találkoztunk gömörivel.
A lírai színpadok mezőnyében eljutott a végső
megmérettetésre a Z. N. A. K. Színház, amely
2007 őszén alakult a nagyrőcei első szlovák
irodalmi gimnázium mellett. A Poeti-kôň c.
előadást, amely két témát, a szerelmet és az
ember-Isten kapcsolatát boncolgatja, Marian
Lacko és Mária Smoroňová rendezték. Rajtuk
kívül régiónkat képviselte még a rimaszombati Városi Művelődési Központ igazgatója,
Ľubomír Šárik, aki a színjátszók zsűrijét
vezette, valamint Dalibor Lang hegedűművész, aki az elmúlt évekhez hasonlóan az
idén is az ünnepi gálaműsor zenei aláfestését
biztosította.
jdj, fotó: Pavol Náther és Filip Lašút
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Csoltó Mária kései
verskezdete

Csoltó Mária
Nyárutó

Van, aki tizenévesen kezd verseket
írni, hogy ezzel hódoljon a bimbózó
szerelem oltárán, s van, aki a kései
búcsú pillanatait szeretné így elviselhetőbbé tenni. Ez utóbbiak közé
tartozik Csoltó Mária rimaszombati
olvasónk is, akit egyik napról a másikra ihletett meg a Múzsa. Holott,
ahogy mondja, eleddig verseket sem
igen olvasott. ízelítőül két versét
közöljük.

A nap sugára melegét
még bőven ontja ránk,
de már az ősz lehelletét
sejtetik a zizegve hulló levelek.
Még enyhe szél söpörget
a parkok fái közt,
de a fecskeraj már
búcsút integet.
Egy jobb élet reményében
elhagyják otthonunk,
csak a verebek és cinkék hűségesek.
A szelíd bárányfelhőket felváltják

lassan
az őszi esőket szállító
szürke fellegek.
Még kék az ég
és ragyog a nap,
de már halványabb
a rózsák ruhája,
s a domboldalak fürtös
szőlőberkei figyelmeztetnek
a hűtlenül tünedező nyárra.

Hiábavaló szerelem
Végtelenül szeretlek!
Ilyen egyszerű. Nincs rá

magyarázat, ennyi az egész!
Vajon hová tűnt a józan ész?
Merre jársz? Hol, kivel élsz?
Másé lettél! Őrület!
Nem az enyém.
Nekem nem maradt, csak a
csalódás, a fájdalom és a képed.
Órák hosszát gyönyörködve
nézlek.
Kétségbeesett szenvedéllyel
a szádat csókolom,
Százszor?! Ezerszer?! Nem tudom!
Már nem számolom.

Kiadványajánló
Fáklyavivő 2009/szeptember
A tartalomból: Hogyan tovább,
Katolikus Kör?, A Szent Jobb, Ünnepi
szentmise a budapesti bazilikában
– képriport, A Katolikus Kör története – 4., Misurákné Diczky Anna
visszaemlékezése a háború előtti Katolikus Kör
működéséről – Szent Pál tanítása az istengyermekségről
A lap beszerezhető szentmisék előtt a rimaszombati plébánián. Ára 1 €

Gömörország – 2009/ősz
A tartalomból: Édesanya-nyelvünk
(Tőzsér Árpád), Bazovský Lajos, egy
különös életű politikus (Dončová
Angelika), Az 1918/19-es államfordulat napjai Losoncon (Puntigán József),
Pedagóguspályám emlékei (Koncsol László), Szellemjárások és egyéb történetek (Bodnár Mónika),
Dobsinai-jégbarlang (Székely Kinga-Horváth Pál),
Kazinczy Ferenc és három gömörországi kortársa,
Veres János emlékezete (Mács József), 60 éves a
kassai mindenes (Mihályi Molnár László), Gyöngyösi és Koháry rehabilitálása (Szászi Zoltán), A
szeretet kohójában (Danis Tamás), Itthon – otthon
(B. Kovács István)

Itthon – 2009/9
A tartalomból: Beszámoló a
dunaszerdahelyi nagygyűlésről, Aki
Esterházy Jánost a koporsóba tette,
Szent István nem ismeri a kettős
mércét, Háromszázezer magyar

Bösztörpusztán, Ünnep a Marianumban, 75 éves
Szilágyi László, A Palóc összetartozás vasárnapja.

Pedagógusfórum – 2009/5-6
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének lapjában részletes beszámolót olvashatnak az idei Tompa
Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenyről. A lap megrendelhető a
hajtman94@gmail.com címen.

Gömöri Futár 2009/szeptember-október
A Délgömöri-, Sajómenti- és Túróc
Kistérségi Társulások kiadásában
megjelenő lapban olvashatnak a
Csemadok országos születésnapjáról,
a novemberben megrendezendő megyei választásokról, Majoros Albinka kiállításáról, a sajógömöri
falunapról, Péterffy Gyöngyi estjéről, a Harkácsi
Pimpók bábcsoport terveiről, a naprágyi alapiskola mindennapjairól, a beretkei tanösvényről, a
Gömöri Fotóklubról, a tornaljai stadionavatóról, amelyen Détári Lajos is tiszteletét tette, s a
tornaljai galambászokról. Közlik Balajti Lajosnak
Tóth István temetésén elmondott nekrológját is.

Madách Kalendárium 2010
Már kapható a Madách-Posonium
kalendáriuma, amely Ferenczy
Éva szerkesztésében ismét gazdag
kínálattal jelentkezik. Megtudhatják,
hogy mit árulnak el rólunk kedvenc
gyümölcseink és fáink, megismerkedhetnek legis-

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály könyvesbolt

10 %-os
kedvezmény 42. 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.

mertebb folyami halainkkal, megtudhatják, milyen
jeles események vának ránk, áttekintik a rendszerváltozás óta lezajlott parlamenti választásokat, s
részletesen foglalkoznak a nyelvtörvénnyel. A
szépirodalmi rovatban Tőzsér Árpád, Bárczi Zsófia,
Szalay Zoltán, Hizsnyai Zoltán és Juhász Katalin
egy-egy alkotását olvashatják, bemutatják Jaksics
Ferencet, Goda Marikát és Kerekes Vicát, de
sok-sok háztartási tanáccsal és sportanyaggal is
kedveskednek, s mindezt 3,70 €-ért.
A kiadványok beszerezhetőek a rimaszombati
Tompa Mihály könyvesboltban.

Jeles Napok
október 14. – szabványosítási világnap
október 15. – a fehér bot napja
október 16. – élelmezési világnap
A kenyér világnapja
október 17. – szegénység elleni küzdelem
világnapja

Piaci árak Rimaszombatban
- október 8.-án
sárgarépa		
zeller		
hagyma		
fokhagyma
paprika		
kápiapaprika
feferónpaprika
paradicsom
uborka		
karalábé		
kelkáposzta
káposzta		
gyalult káposzta
karfiol		
sütőtök		
fekete retek
szilva		
alma		
cékla 		

0,80 €/kg
0,50-0,80 €/db
0,60 €/kg
3,30 €/kg
0,70-0,99 €/kg
0,80 €/kg
1,30 €/kg
0,90-1,20 €/kg
1,30 €/kg
0,50-0,80 €/db
0,80 €/kg
0,39 €/kg
0,35 €/10 kg
0,80 €/db			
0,70-0,80 €/kg
0,90 €/kg
0,95 €/kg
0,80 €/kg
0,70 €/kg

Gömöri sztárok

2009. 10. 12.

7

Heister Zoltán álma az olimpia
Pozsonyban találkoztunk, de ha
csak teheti, hazaugrik pár napra
Rimaszombatba. Vállalkozóként keresi
a kenyerét, de mellette – hobbiból
– a szlovák férfi kézilabda-válogatott
szövetségi kapitánya, s reméli,
az olimpiára is kivezeti a csapatot.
Heister Zoltánnal beszélgettünk.
Hogyan került kapcsolatba a kézilabdával?
Alapiskolás koromban ismerkedtem meg a kézilabdával, első edzőm Rimaszombatban Tóbisz
Tibor volt. Ő szerettette meg velem ezt a sportot.
Amikor felkerültem Pozsonyba, kapcsolatban
maradtam a sportággal, a testnevelési karra
jártam, edzői képesítést szereztem. Elkezdtem
edzősködni, ifjúsági sportközpontot szerveztem.
Így indult edzői pályafutásom. Válogatott szinten
1999-ben kezdtem el dolgozni, először ifjúsági
válogatottakat vezettem. Amikor először voltam
egy korosztályos válogatottal világversenyen, és
jól szerepeltünk, hazaérve vettem Tibi bácsinak
egy üveg pezsgőt, és megköszöntem neki, hogy
elindított ezen az úton. Nagyon meg volt hatva.
Minek köszönhető, hogy bár klubcsapatot soha
nem vezetett, a válogatottakkal nagyon sikeres
tud lenni?
Klubcsapatban nem edzősködtem felnőtt szinten,
de ifjúsági csapatoknál sok évig dolgoztam. Profi
edző nem akartam lenni. Többször hívtak klubokhoz, Pozsonyban a mai napig hívnak, és külföldre
is mehetnék, de az én életemben a kézilabda hobbiként szerepel, nem ebből élek. Lehet, hogy ez is
a titok, hogy szerelemből, hobbiból csinálom.
Milyen edzőnek tartja magát?
Nem tartom magam a legjobb edzőnek – normális edző vagyok, aki meghallgatja a játékosok
véleményét is. Igyekszek figyelni arra, mi a trend,
mi modern, s ezeket a dolgokat igyekszem beépíteni a saját csapatomba is. Arra is figyelek, hogy
meglegyen minden, ami kell, biztosítva legyenek
a felkészülés feltételei, s a fiúk csak a játékra összpontosíthassanak.
Újdonságnak számít az is, hogy időről időre
sportpszichológus is segíti a felkészülést. Sikeres volt ez a lépés?
Szerintem igen. Nagyon sok helyen dolgoznak
már pszichológussal, több sportágban is hasznos:
a futballtól a kosárlabdán át az úszásig. Nálunk
főleg a csapat összeállításánál volt nagy szerepe,
elmondta a véleményét a játékosokról, szerinte ki
illik be a csapatba, és ki nem. Nagyon fontos, hogy
ki tud beilleszkedni egy közösségbe, és ki az, aki
inkább individuális típus. Az eredményességhez
az is kell, hogy egy játékos képes legyen az egyéniségét alárendelni a csapat érdekeinek.
A világbajnokság alatt felmerült, hogy talán
túlságosan szabad kezet hagyott a játékosainak
a pályán, maguk döntötték el, milyen taktika
szerint játszanak.

Az emberek mindig találgatnak, főleg akkor, ha
nem tudják, milyen munka folyik a csapatban.
Minden edzőnek megvan a saját filozófiája –
nekem is. Edzésen megbeszéljük, mit szeretnénk
játszani. Én is elmondom a véleményemet és
a játékosok is, ebből megalkotjuk a taktikát, és
edzésen azt gyakoroljuk. Természetesen a pályán
ők határozzák meg, hogy végül milyen megoldást
választanak. Ha látom, hogy ez nem működik,
akkor beüzenek vagy időt kérek, de rajtuk múlik,
hogy mit csinálnak a pályán. Minden pillanatban
több lehetőség van egy akció befejezésére, és ezt
az dönti el, aki épp a pályán van. Ez mindenhol
így működik, a horvátoknál vagy a franciáknál
is. Nem tudom elképzelni, hogy valaki megkötné
Balicot vagy Karabaticot.
Fél év távlatából hogyan látja a vb utolsó meccse
előtt kialakult helyzetet? Öt játékos kimaradt
éjszakára, ön először lemondott, aztán mégis
maradt.
Már korábban is elmondtam, hogy elhamarkodott
lépés volt a lemondásom. A dolgok úgy alakultak,
hogy abban a pillanatban nem úgy döntöttem,
ahogy kellett volna. Ezért elnézést is kértem a kézilabda-közvéleménytől. Ha összességében nézem
a világbajnokságot, a csapat jól teljesített. Az első
világh bajnokságunkon tizedik helyen végezni
nagyon szép eredmény.
A válogatottak az ön irányítása alatt eddig
minden selejtezősorozatot sikerrel vettek, de
a 2010-es Európa-bajnokságra nem sikerült
kijutni, pedig az esély megvolt, Galgócon le
kellett volna győzni a magyarokat. Mi volt az
oka annak, hogy bár Szombathelyen bravúros
győzelmet aratott a válogatott, hazai pályán
összeomlott?
Ebben több tényező is közrejátszott. Magam is
kíváncsi voltam, hogy mit hoz a meccs, többször

el is mondtam, hogy a magyarokat tartom esélyesnek. Nagyon koncentráltan játszottak, edzőjük
maguk is elismerte, hogy megbízatása időszaka
alatt még nem látta így játszani a csapatát. Minden
összejött nekik, főleg az első félidőben. Nálunk
nagyon hiányzott Kukučka. Az első mérkőzésen
még tudtuk pótolni, megleptük kicsit a magyarokat, de a második meccsen már tudták,
mire számítsanak. További gond volt, amiről az
emberek nem tudnak, hogy Martin Straňovský a
meccs előtt egész éjjel rosszul volt, nem aludt egy
pillanatot sem, hányt, hasmenése volt. Šulc is éjjel
kettőkor jött hozzám, hogy nem tud elaludni, nem
kaphatna-e külön szobát... Kopčónak egy erős
fülgyulladás miatt nagy fájdalmai voltak. Ez mind
nehezítette a dolgunkat, ráadásul a meccset nem
kezdtük jól: az első három támadásból kapufát lőttünk, a negyedikben hetest hibáztunk… A csapat
kicsit szétesett pszichikailag, a magyaroknak ezzel
szemben minden bejött.
Amikor 2006-ban kinevezték a válogatott
élére, azt mondta, az a fő célja, hogy kivezesse
a csapatot a 2012-es londoni olimpiára. Most,
körülbelül félúton járva mekkora esélyt lát erre?
Tartom magam az eredeti célomhoz, a csapat is
úgy lett összeállítva, hogy a fiatalabb és az idősebb
játékosok kiegészítsék egymást, és 2011-ben
jöjjön el a csúcsforma. Hogy mekkora esélyünk
van? Először ki kell jutnunk a világbajnokságra. A
selejtező első fázisában Bulgária és Izrael a két ellenfelünk, innen mindenképp tovább kell jutnunk,
aztán meglátjuk, kivel sorsolnak össze minket a
play-offban, és azon a csapaton is túl kell jutnunk.
Nem lesz egyszerű, de a csapat épül, a játékosok
jó klubokban játszanak. Bíznunk kell abban, hogy
sikerül elérni a célt.
Bőd Titanilla, fotó: Reuters
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Legszebb balkonok
és kiskertek versenye
Az idei Gömör-Kishonti Vásár keretén belül adták
értékelték ki és adták át a díjakat A legjobb kiskertekért és balkonokért meghirdetett versenyben.
Az ünnepség résztvevőit Cifruš István polgármester köszöntötte, majd Bozó János, a Városi Hivatal
környezetvédelmi osztályának vezetője értékelte
a versenyt, amelyet már több mint tíz éve évente
megrendeznek. Az idén is igen sokan neveztek be
vagy nevezték be ismerőseiket, barátaikat, netán
szomszédjaikat.
A helyezettek: Balkonok – 1. Anderko család,
Sport u. 4/21; 2. Polivka család, Hostinský u. 8/19.;
3. Úrek család, Kishonti u. 22/11
Kiskertek – 1. Ostrihoň család, Vasúti u. 52.;
2. Milan Šulko, Markuš u. 18.; 3. Péter család,
Alsópokorágy 9.

Elkésett fotók a nyári vakációból
Pár kép erejéig visszatekintünk a nyárra, s azokra a felhőtlen pillanatokra, amikor még az iskola csak az esti horrorfilm után jutott gyerekeink eszébe.

De ki is ő? A balogfalai falunap egyik legkelendőbb attrakciója az arcfestés volt

Ugyan vakáció van, a Harkácsi Pimpók mégsem tétlenkednek. Nyári hakni Gesztetében

Pár napra a Budapest Nagycirkusz is ellátogatott Rimaszombatba,
s a miniállatkertjét is magával hozta

A tablóversenyünkről ugyan lemaradtak, de a lapba azért, ha némi késéssel is,
de befértek. Sósik Erika és végzős csapata

Közlemények
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Gyógyszertárak

Meghívók

Készültségi ügyeletek
ütemterve a 42. hétre
Október 17., szombat
Gyógyszertár az oroszlánnál
Október 18., vasárnap
Kamilka gyógyszertár

Fogorvos
Október 17.-18., szombat-vasárnap
ifj. Igor Benčík, Rimaszombat,
Hviezdoslav u. 17., tel: 047/56 26 671

MOZIMŰSOR
Október 15.-17., csüt.-szombat; csüt.
18.00 óra, pénteken és szombaton 17.30

Harry Potter és a Félvérű
Herceg
amerikai mesefilm
Október 16.-17., péntek-szombat, 20.00

Bunyó
amerikai akciófilm
október 18., vasárnap, 19.00

Cigányok ideje
Emir Kusturica legendás filmje

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
október 6.-án az alábbi
személyek adtak önkéntesen
vért: Ján Galo, Sinko Zsolt, Mester
Árpád, Szepesy Éva, Szőllősi János,
Milan Baranec, Pavel Suja, Veronika
Psotková, Breštyanský Zsolt, Mikuláš
Fedor, Pavel Šiška és Jozef Schön Rimaszombatból, Sinko Gyula Korlátról, Janka Sojková Nyustyáról, Ing.
Mikuláš Sojka Rimazaluzsányból,
Bolacsek András Sajószentkirályból,
Maroš Hruška, Pavel Hruška és Igor
Hruška Klenócról, Lukáš Labanc
Felsősziklásról, Farkas Dániel
Feledről, Miroslav Haluška Csízből,
Jozef Gazda Oldalfaláról és Ján Zvara
Derencsényből
Először adott vért: Jozef Paučo
Szabadkáról és Daniel Džačovský
Tiszolcról

Madáretetők versenye
és tárlata, RSZ – október 13.
A Gömör-Kishonti Múzeum az idén
is megrendezi madáretető-kiállítását
és versenyét. A megnyitóra és eredményhirdetésre október 13.-án, kedden 14.00 órakor kerül sor. A kiállítás
november 30.-ig látogatható.

Győry Dezső-konferencia,
Rimaszombat – október 14.
A Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében 9.00 órai kezdettel 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 és Csomós Éva. Győry Dezső-versekkel fellép Páko Mária illetve a Sorsvirág együttes. A konferencia végén a résztvevők megkoszorúzzák Győry Dezső emléktábláját,
ahol Danis Tamás emlékezik a költőre.

A hetedik Gömörben lesz
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vákiai pályázók számára. Az alábbi altémákban lehet
benyújtani pályázatot:
- Országos vagy regionális szinten kiemelt jelentőségű
kulturális, művészeti, közgyűjteményi, közművelődési
intézmények, szervezetek működésének és programjainak támogatása, - A szlovákiai magyar előadóművészetek intézményeinek és szervezeteinek országon
belüli tájolási programjainak a támogatása és új produkciók megvalósítása, illetve a szlovákiai magyar alkotóművészeti intézmények és szervezetek programjainak a támogatása; - A szlovákiai magyar vonatkozású
állománnyal rendelkező köz– és egyházi gyűjtemények
szakmai programjainak támogatása, továbbá az intézmények műszaki eszközparkjának a korszerűsítése.
Magyar nyelvű könyv- és 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: Kulturális, művészeti,
közgyűjteményi, közművelődési intézmények, szervezetek működésének és programjainak támogatása
továbbpályáztatás céljából.
A pályázatok postai feladásának vagy elektronikus
benyújtásának határideje: 2009. október 15. Bővebb
információ a Szülőföld Alap honlapján www.szulofold.
hu a Pályázatok menüpont alatt.

Májusban kelt útra az Élnem kell c. tárlat, mely egy
becses magángyűjtemény – Dúdor István 21 értékes
alkotását tartalmazza. Az alkotások a dereski „piktor”
induló éveiből és tragikus halálát megelőző hónapokból valók. Eddig Komáromban, Vágsellyén, Szencen,
Pozsonyban, Somorján és Dunaszerdahelyen láthatták
az érdeklődők elsősorban a jelenleg Tornalján élő A.
Marton Gyula költő, publicista jóvoltából.
A vándorkiállítás most egy újabb állomásához érkezik.
Rimaszombatban október 15-én 17.00 órakor nyílik
meg a tárlat a Városi Galéria alagsori kiállítótermében,
s azt először maga az ötletgazda A. Marton Gyula mutatja be a látogatóknak. A tárlat két hétig tart nyitva, s
a szervezők elsősorban a rajz és esztétika órák kere- Új pályázati felhívások
tében várják az alapiskolásokat, de minden kedves ér- a Corvinus Zrt.-nél
deklődőt szeretettel fogadnak. A tervek szerint a kiállí- – beadási határidő október 16.
A Corvinus Zrt. tevékenységének célja, hogy a határon
tás innen Tornaljára vándorol. pl
túli támogatásokon keresztül hozzájáruljon – elsőSzomorú vasárnap – Rimaszombat,
sorban a magyar nemzetiségűek által lakott területeken – a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint
október 16.; Ajnácskő, október 17.
A Győry Dezső Napok keretében kerül sor október az önkormányzatok és azok társulásainak, intéz16.-án (pénteken) 19.00 órakor, a rimaszombati Városi
ményeinek fejlesztési, beruházási programjaihoz. A
Művelődési Központ színháztermében a komáromi
Corvinus Támogatásközvetítő Zrt. megjelentette az új
Jókai Színház Szomorú vasárnap c. előadására. A Lévay
pályázati kiírásait a következő témakörökben (vissza
Adina rendezte előadás vallomás életről-halálról, sze- nem térítendő támogatásra): turisztikai rendezvény /
relemről, háborúról, küzdelemről, világhírről. S mindez
kísérő rendezvény szervezése az őszi-téli időszakban;
Seress Rezső nagyszerű dalaival, Seress Rezső életéről. tour-inform iroda létrehozása; információs táblák
Töltsön egy estét a Kispipa vendéglőben, ismerje meg
és kiadványok készítése. Beadási határidő: október
a „ Füttyös muzsikust”, aki bár világhírű volt, s Ame- 16. Az adatlap valamint további részletes információk
rika nagy zenészei szerették volna megismerni, sosem
megtalálhatóak a www.corvinus.hu és a www.szakc.
szakadt el hazájától és imádott Budapestjétől, s nyo- sk oldalakon, valamint a Szövetség a Közös Célokért
morogva halt meg, pedig milliói voltak egy New York-i
irodáiban.
bankszámlán. Szereplők: Fabó Tibor, Holocsy KriszEgyháztörténeti vetélkedő – nov. 5.-6.
tina, Ollé Erik, Balaskó Edit, Germán Zille, Manases
Egyháztörténeti vetélkedőt szerveznek a Kárpát-meIstván, Pille Tamás. Jegyek elővételben a rimaszombati
előadásra a Tompa Mihály könyvesboltban: 5 € – fel- dencei magyar református középiskolásoknak. A Sánőtteknek, 3 € – diákoknak és nyugdíjasoknak, a hely- rospataki Református Kollégium Gimnáziuma november 5-e és 6-a között a „KÁLVIN ÉV 2009" jegyében
színen: egységesen 7 € . Jegyfoglalás a 0907 871 451
mobilszámon. Az előadás másnap, 17.-én, szombaton, egyháztörténeti vetélkedőre hívja a Kárpát-medencei
magyar református középiskolás diákokat „Kálvin és
19.00 órától Ajnácskőn is megtekinthető.
a kálvini reformáció hatása a kárpát-medencei magyarok között” címmel. A versenyre a Kárpát-medence
magyar tannyelvű református középiskoláinak 9-12.
évfolyamos diákok alkotta háromfős csapatait várják.
A vetélkedővel kapcsolatos további információk elPályázati lehetőségek a Szülőföld Alapnál
érhetősége: http://www.reformatus.hu/folytat_hirek.
– beadási határidő október 15.
php?cikk=1253715582
Kiírták a Szülőföld Alap Kulturális, Egyházi és Média
Kollégiumának 2. számú pályázati felhívását a szlo-

Felhívás
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Hirdetés

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

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

2009. 10. 12.

Egyéb
• 270 l Whirlpool típusú hűtőszekrény eladó. Ára: 100 €. Tel: 0908
265 822.
1154-41

1085-42

• Szőlő eladó. Tel: 0907 036 585.

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

1161-41

1107-41

• 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.
716-41

• Családi házat vennék Tamásfalán.
Ára: 35 000 €, Tel: 0905 885 559.
• 15 éves családi ház eladó
Rimajánosiban. Ára: 35 000 €. Tel:
0905 885 559.
• Családi házat vennék Várgedén és
környékén. Tel: 0905 885 559.
• Eladó kiváló állapotban lévő családi ház Alsópokorágyban. Tel: 0905
885 559.
• Eladó háromszobás lakás Rimaszombatban, a Rozsnyói utcában,
ára: 23 000 €. Tel: 0905 885 559.
• Eladó családi ház Várgedében, ára:
40 000 €. Tel: 0905 885 559.
2189-42

• Üzleti és irodai célokra alkalmas
helyiségeket kínálunk Rimaszombatban. Tel: 047/5634 901, 0908
508 195.
1158-42

• Kétszobás lakás Rimaszombatban
eladó. Tel: 0911 643 998
1171-41

• Épülőfélben levő ház Rimaszombatban, Szabadkán eladó. 0905
446 136.
1175-42

Szolgáltatások
• Szállítás, költöztetés autóval. Tel:
0903 515 109.
148-41

• Kedves hölgyek – Vásárláskor
vásárlói kártyát kapnak, amel�lyel különböző kedvezményekhez
juthatnak. Kezdjék el a bónuszpontok
gyűjtését. Részletek a Moletka
üzletben, Rimaszombatban, a Vasúti
u. 9. sz. alatt.
734-41

• Fodrászat Önnél vagy nálam
olcsón. Tel: 0908 89 84 63
1153-41

Állás
• A KRAK üzleti képviselőt keres.
Előny, ha beszél magyarul. Infó.:
0907 849 495 vagy 5811 643.
1162-41

• Házi szőttest, zsákokat, ponyvákat, abroszokat, törlőket, törülközőket és minden régiséget felvásárolunk. T: 0903 537 225.
1167-46

Téli stadion nyitva tartása
október 12.-18. között:
okt. 12., hétfő:
9.00-11.30, 12.00-14.30
okt. 13., kedd:
9.00-11.30, 12.00-14.30
okt. 14., szerda:
9.00-12.00, 12.30-15.00, 15.30-18.30
okt. 15., csüt.:
9.00-11.30, 12.00-14.30
okt. 16., péntek:
9.00-11.30, 12.00-14.30
okt.17., szombat:
11.30-15.30
okt.18., vas.:
9.00-10.30, 14.00-16.00
Érdeklődni a 0908 147 531-es
telefonszámon lehet.
Rimaszombat városa sorgarázsok
építésének céljából megvételre kínálja
Rimaszombat kataszteri területén
Szabadka városrészben található
alábbi ingatlanokat – telkeket:
KN C 2849/237 parcellaszámú 21 m2
alapterületű beépített területet
KN C 2849/238 parcellaszámú 21 m2
alapterületű beépített területet
KN C 2849/239 parcellaszámú 21 m2
alapterületű beépített területet
KN C 2849/240 parcellaszámú 21 m2
alapterületű beépített területet
KN C 2849/241 parcellaszámú 21 m2
alapterületű beépített területet
Jelentkezhetnek mindazon személyek,
kik lakástulajdonosok és állandó
lakhellyel rendelkeznek a 95, 96, 92,
98-as számú társasházak valamelyikében. További követelmény, hogy saját
gápkocsival rendelkezzenek. A minimálisan kínálható ár 40€/m2. Az érdeklődők
további információkat a városháza, jogi
és vagyoni osztályának, vagyonkezelői
előadóságán kaphatnak. Tel: 047/56
046 26, 047/56 046 33, 0903 284 314.
Kérvényeiket 2009. október 23.-ig
kézbesíthetik az alábbi címre: Mestský
úrad, oddelenie právne a majetkové,
Svätoplukova 9, Rimavská Sobota. Az árverésre 2009. november 4.-én kerül sor
a városházán a Svätopluk utca 9. alatt a
második emeleti 16-os számú ülésteremben. A résztvevők a tárgyaláson kötelesek
bemutatni személyi igazolványukat és
gépjárművük forgalmi engedélyét.

EUROMOTEL

A kulturális minisztérium
tájékoztatója

Restaurant

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.

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

2208

KÖLTÖZTETÉS
és áruszállítás
M: 0903 555 356,
0948 555 356
2002

Lakossági fórumok Rimaszombatban
A rimaszombati Városi Képviselő-testület
döntése alapján az alábbi időpontokban
találkozhatnak az egyes városrész lakói
a város vezetőivel és a Városi Hivatal
alkalmazottaival:
október 12., hétfő – Felsőpokorágy;
kultúrház
október 13., kedd – Alsópokorágy;
kultúrház
október 19., hétfő – Mezőtelkes;
kultúrház
október 21., szerda – Dúsa; a városrészi
bizottság irodája
október 28., szerda – Bakti; kultúrház
november 23., hétfő – Nyugat-ltp,
Szabadka; Daxner AI
november 25, szerda – Tamásfala,
Dúsa út, Méhész, Kurinc; közösségi ház
november 30., hétfő – Óváros-TormásAkasztóhegy, Rozsnyói u., Szabópuszta, Szőlős, Rima-ltp., Kishonti u.;
Városi Művelődési Központ színházterme
Az összejövetelek kezdési időpontja:
17.30

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.

VA Š A

Realitná kancelária
Rimaszombatban, a Vasút utca
6. szám alatt (Železničná)
Segít Önnek az ingatlan
eladásában vagy vásárlásában.
Hívja: 0905 885 559
2189

Tűzifa
eladó

M: 0918 605 511
2168-37,41

TLSZ jelenti

2009. 10. 12.

1.osztály, 10. forduló:

Jolsva is csatlakozott
az élbolyhoz
Abafala–Tornalja 2:1 (2:0)

G: Schütz, Sajkó – Bodnár, JV: Ďurík
Tornalja újabb vereséget szenvedett idegenben,
habár sok helyzete kimaradt.

G: Tóth, Gombala, Albert és Lajka, JV: Rybár
A hazaiak magabiztos győzelme meglepetés az
eddig kitűnően szereplő klenóciak ellen.
Osgyán–Nagytörék 0:0

JV: Koós, Igazságos döntetlen, ahol egyik csapat
sem tudta a helyzeteit kihasználni. Ifi: 3:0
Jolsva–Lubény 5:2 (1:1)

9

5 2 2

41:19

17

5. FK Blhovce

9

5 1 3

36:26

16

6. FK Gemerská Ves

9

4 1 4

23:21

13

7. FK Uzovská Panica

9

4 0 5

17:35

12

8. FK Chrámec

9

2 0 7

20:31

6

Kerületi bajnokságok, IV. liga, 11. forduló:
október 18.: Nagybalog – Alsósztregova, Tiszolc –

9. FK Radnovce

9

2 0 7

16:40

6

Poltár, Nagyrőce – Ajnácskő

10. FK Čerenčany

9

2 0 7

20:35

6

V. liga, 11. forduló, október 18.: Vámosfalva –

Ifi, 1. osztály, 10. forduló:

Diákok, 6. forduló:
A csoport: Kisrőce–Lubény 4:2 • Klenóc–
Sajószárnya 4:5
B csoport: Feled–Nagybalog 4:1 • Gesztete–
Ajnácskő A 1:2 • Ajnácskő B–Osgyán 0:0
C csoport: Sajószentkirály–Sajógömör 11:1 •
Bátka–Lénártfala 4:5
Kerületi bajnokságok:

G: Vranka, Mikuš (2), Slovák, Mikuš Marek –
Levický és Bystran, JV: Kriak
Jolsva ezzel a győzelmével közelebb került az
éllovas Tornaljához.

Marcel Geče, Rimaszombat, tel: 0907029 433
Vojtech Kovalčík, Rimaszombat, tel: 0915558 600
Milko Kostovič, Rimaszombat, tel: 0902539 546

4. FK Rimavská Seč

Abafala–Sajógömör 8:3

Rimajánosi–Klenóc 4:0 (2:0)
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Gömör nyerte a rangadót
IV. liga, 10. forduló.:

Feled, Nyustya- Losonctamási, Sajószentkirály –
Málnapatak (Málinec), Ipolynyék – Sajógömör

Sikeres nyitány
a hokibajnokságban
Elkezdődött a bajnoki idény a jégkorongozók II.
ligájának keleti csoportjában is. A rimaszombatiak
az első fordulóban szabadnaposak voltak, s csak
a második fordulóban kapcsolódtak be. A két
szomszédvár rangadóján 250 néző előtt a gömöri
csapat magabiztos játékkal győzte le a losonciakat.
Az ifi csapat második mérkőzését is megnyerte,
a gyetvaiak elleni hazai siker után a simonyiakat
(Partizánske) idegenben győzték le.

Alsósztregova–Nagyrőce 0:2 (0:0)

Eredmények:

Bátka–Sajószárnya 0:3 (0:1)

G: Máté és Bajus

MHK Rimaszombat–HC Losonc 10:5 (2:1, 4:2, 4:2)

G: Gérecz, Ferko és Patinák, JV: Laciak
A vendégek győzelme meglepetés, mindkét
oldalon egy-egy kiállítás (Libič – Gérecz) tarkította
a mérkőzést. Ifi: 5:1

Ajnácskő–Borosznó 3:5 (1:3)

A vendégek góljait Bálint és Kriška lőtték.

A hazaiak gólszerzői: Ďubek Pavel (3), Bačkor
Ľubomír (2), Ďubek Matej, Malatinec, Medveď,
Murgaš és Trudič
Ifi:

Selmecbánya–Nagybalog 3:0 (1:0)

HKM Rimaszombat–HC 07 Detva 17:6 (3:1, 5:3, 9:2)

V. liga, 10. forduló:

A HKM góllövői: Gajan (5), Tamáši (3), Fiľo (3),
Staššák (2), Lacko Nemec (2), Matej Nemec és
Antal.

Murány–Szirk 4:4 (3:2)

G: Schmidt (2), Hrbáľ, Vavrek – Koreň (2), Macák és
Frák., JV: I. Krahulec
A hazaiak 4:2-es előnyét döntetlenre mentették
végül a vendégek. Piros lap: Javor (Sirk). Ifi: 0:8

A hazaiak góllövői: Uhrin, Czene és Urbán
Hegybánya (Štiavnické Bane)–Tiszolc 2:2 (2:1)

Sajógömör–Sajószentkirály 3:1 (1:0)

G: Csutor, Balogh, Ulický – Hugyár
Málnapatak (Málinec)–Nyustya 2:1 (1:1)

A vendégek gólját Vereský lőtte.
Kisrőce–Tajti 3:0 (1:0)

Feled–Ragyolc 4:1 (0:1)

G: Černák (2) és Kovács, JV: Juhász
Mi történt Tajtival? Egy gyenge ifi meccs után a felnőttek is sima vereséget szenvedtek. Ifi: 10:0

Hazai góllövők: Lacko (2), Cibuľa és Mogyoródi

Az 1. osztály állása:

1. osztály, 11. forduló: okt. 18., 12.30 és 15.00

1. FK Tornaľa  	

11

8 1 2

30:8

25

2. FK Jelšava  	

11

7 2 2

27:22

23

3. FK Klenovec  	

11

7 1 3

19:18

22

4. FK Tachty  	

11

6 1 4

29:16

19

5. FK Abovce  	

11

5 1 5

23:28

16

6. FK Bátka  	

11

4 3 4

21:22

15

7. FK Muráň  	

11

4 3 4

18:28

15

A következő forduló mérkőzései
és játékvezetői:
Tajti–Abafala / Šonkoľ, Botoš, Pataky
Szirk–Kisrőce / (okt. 17.) / Šupka, Hodoň, Vývlek
Sajószárnya–Murány / Bálint, Ďurík, Čepko
Lubény–Bátka (okt. 17.) / Juhász, Filep, Rybár
Nagytörék–Jolsva (ifi nélkül) / I. Krahulec, Slabej,
Adorján
Klenóc–Osgyán (ifi nélkül) / Siman, Boldi, Laciak
Tornalja–Rimajánosi (ifi nélkül) / Ivanik, Koós,
Rosiar

8. FK Rimavské Janovce  	 11

5 0 6

21:19

15

9. FK Stárňa  	

11

4 2 5

20:20

14

10. FK Sirk  	

11

4 2 5

23:17

14

11. FK Lubeník  	

11

4 1 6

19:24

13

Ifi, 1. osztály, 11. forduló: okt. 18., 12.30

12. FK Revúčka  	

11

4 1 6

18:20

1

Sajógömör–Rimajánosi / Wollinger, Kriak

13. FK Ožďany  	

11

2 4 5

14:17

10

14. FK Veľké Teriakovce  	

11

1 2 8

10:33

5

2. osztály, 8. forduló, pótlás:
Ajnácskő B–Guszona 4:1 (4:0)

G: Koszorú (2), Vas, Magyar – Korponai, JV: Šonkoľ
A 2. osztály őszi végeredménye:
1. FK Tisovec B

9

7 0 2

29:17

21

2. FK Hajnáčka B

9

6 0 3

30:13

18

3. FK Husiná

9

6 0 3

29:24

18

Diákok, 7. forduló: okt. 17., 10.00

B csoport:Feled–Ajnácskő B / Lőcsös, Kovalčík
Osgyán–Gesztete / Koós, Kostovič
Ajnácskő A–Nagybalog (Gömöralmágyon) /
Parobek, Mészáros
C csoport: Lénártfala–Sajószentkirály /Pál
Sajógömör–Abafala / Váradi
A Járási Labdarúgó Szövetség új játékvezetői:
Kristián Mészáros, Rimaszombat, tel: 0915625 170

HK Partizánske–MHK Rimaszombat 7:10 (1:1, 0:6,
6:3)

A vendégek gólütői: Gajan (6), Staššák (3) és Matej
Nemec

Asztalitenisz IV. liga – 1. forduló:
Tatran Breznička–STK Metabond Tornalja 2:16,
STK Losonc (Kálnó B)–Mladosť Relax Rimaszombat B 13:5, STK Losonc (Kálnó D)–DSTK Rimaszombat 8:10, Mladosť Relax Rimaszombat C–SO
Kisrőce 9:9, STK Tiszolc B–STK Losonc (Kálnó C)
7:11, Iskra D a S Nyustya–Jednota Málinec 7:11

Asztalitenisz IV. liga sorsolása
2. forduló, október 16.: STK Losonc (Kálnó
C)–Iskra D a S. Nyustya, SO Kisrőce–STK Tiszolc
B, DSTK RSZ– Mladosť Relax Rimaszombat C,
Mladosť Relax Rimaszombat B- STK Losonc (Kálnó
D), STK Metabond Tornalja–STK Losonc (Kálnó B),
ŠKP Rimaszombat–Tatran Breznička
3. forduló, október 23: STK Losonc (Kálnó
B)–ŠKP Rimaszombat, STK Losonc (Kálnó C)–STK
Metabond Tornalja, Mladosť Relax Rimaszombat
C–Mladosť Relax Rimaszombat B, STK Tiszolc
B–DSTK Rimaszombat, Iskra D a S Nyustya–SO
Kisrőce, Jednota Málinec–STK Losonc (Kálnó C)
4. forduló, október 27.: SO Kisrőce–Jednota
Málinec, DSTK Rimaszombat–Iskra D a S. Nyustya,
Mladosť Relax Rimaszombat B–STK Tiszolc B, STK
Metabond Tornalja–Mladosť Relax Rimaszombat C, ŠKP Rimaszombat–STK Losonc (Kálnó D),
Tatran Breznička–STK Losonc (Kálnó B)
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sport / hirdetés

2009. 10. 12.

Újabb íjászsikerek Szécsényben

ÖNÖK és
MI
ÖNÖK
és MI
kitaláltunk egy
kitaláltunk
egy
új lekötött
újbetétet
lekötött
betétet

A szécsényi városnapokon eseményteli volt szombati nap (október 3.), hiszen
a Bornapok és a Legjobb halászlé versenyen kívül szüreti íjászversenyt is rendeztek, amelyen a rimaszombati Bástya Íjász Klub tagjai is részt vettek. A verseny 20 cél volt, mindegyik célra 2-2 lövéssel. A várkert kellemes környékén
egy egész napos versenyzés után az íjászaink újra bebizonyították, hogy a sok
gyakorlás eredményes, hiszen nagy siker, hogy id. Lévay Tibor a csigás kategóriában mindenkit, még a magyar bajnokot is legyőzte, sőt míg Ternóczki
Krisztián olimpiai gyerek- és Prcínová Eva tradi gyerek kategóriában is aranyérmesek lettek. Tankina Dániel szintúgy olimpiai gyerek- és Nagy Lenke tradi
ifi kategóriában elhozták az ezüstérmeket. Nagy megtiszteltetésünkre velünk
tartott a paralimpiai bajnok, Lyócsa Imre, akinek a felnőtt reflex kategóriában
második helyet sikerült megnyernie, igaz most volt először 3D íjászversenyen.

A Slovan otthonába látogatnak

ÖNÖK kiválasztották a kamatozást,
MI pedig kedvezményeket adtunk hozzá
• jövedelmező kamat, amely a lekötés futamideje alatt nem változik
• a lekötési idő 90 *, 365, 500 és 730 nap
• a lekötött betét teljes vagy részleges felmondásáért
a betétfeltörési díj 50%-kal csökken
A 90 napos lekötéshez kapcsolódó kedvezményes kamat
csak a vállalati ügyfelekre vonatkozik.

*

www.otpbanka.sk •

2009 top év
2009 otp év

0850 111 222

otp ekötött betét

er.vklad VY MY 93x141 hu.indd 1

2.10.2009 15:13:32

Attraktív ellenfelet kapott az MŠK labdarúgócsapata a Szlovák Kupa 3. fordulójában, ugyanis október 21.-én, szerdán a szlovák bajnok, pozsonyi
Slovannal mérkőznek annak otthonában. A rimaszombati csapat az 1. fordulóban az alsózsadányiak otthonában 2:2-es döntetlent ért el, s tizenegyesekkel jutott tovább a második körbe, ahol hazai pályán 3:1 arányban legyőzte
a liptószentmiklósiakat.

Úszással folytatják
Október 18.-án, 9.00 órai kezdettel a városi uszodában, a negyedik fordulóval
folytatódik a hobbisportolók olimpiájának I. évfolyama. A versenyzőknek 100
métert kell teljesíteni szabadon választott úszásnemben. Érdeklődni a 047/56
04 678 vagy a 0903 284 364-es telefonszámon lehet. Részletes infó a www.
rimavskasobota.sk honlapon.

Saját macskával egérirtást vállalunk. Telefonszám a szerkesztőségben.

Prognózis - Erőteljes lehűlésre, változékony időre van kilátás. Észak felől több
hullámban egyre hidegebb levegő árasztja el Közép-Európát gyakran viharos szél kíséretében. Többször erősen megnövekszik a felhőzet és több helyen várható eső, zápor,
a hegyekben havazás, sőt a hét közepétől helyenként sík vidéken is megjelenhet az első
hólepel, és akkor már a 10 fokot sem éri el a csúcshőmérséklet.
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.

