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Konferenciával emlékeztek
Győry Dezsőre
Három rendezvénnyel megkezdődött a rimaszombati
magyarság legfontosabb őszi rendezvénysorozata,
a VII. Győry Dezső Napok. Előbb a Csemadok 60 éves
évfordulójára emlékeztek (erről legtóbbi számunkban
már beszámoltunk), ezt követte a hivatalos megnyitó,
amelyen rendhagyó módon a koszorúzás mellett (ezúttal
az egykori lakóház falán álló emléktáblánál) tanári konferenciával tisztelegtek Rimaszombat jeles szülöttje előtt.
Az előadók (Csomós Éva, Danis Tamás, Kálmán László,
Cs. Varga István, Pappné Veres Ildikó, Máté László, Sebők

Valéria) számba vették a gazdag életművet, s arról is
hallhattunk, hogyan ápolja a szülőváros az emlékét,
s miket terveznek az elkövetkező években, hogy a költő
szellemisége megmaradjon az utókor számára. A konferencia hozadéka több megzenésített Győry-vers is,
amelyet Páko Mária, Máté Nórika ill. a Sorsvirág együttes
előadásában hallgathattunk meg.
A konferenciáról részletes beszámoló jövő
heti számunkban.
jdj, fotó: Gecse Attila

Ne feledjék! Október 25.-én, vasárnap hajnalban kerül sor az órák átállítására, ezzel véget ér a nyári időszámí-

Kétségbeesetten keresett meg
a minap az egyik Csemadok
alapszervezet elnöke, mivel
tíz évvel ezelőtt emléktáblát
állítottak a helyi kultúrház
falán a Csemadok megalakulásának 50. évfordulójára, s most
a polgármester (magyar emberről
van szó) követeli, hogy a szervezet mielőbb készítse el a tábla
szlovák változatát is. Nos, nem
ez az egyetlen eset a tájainkon,
s bizonyára, ahogy megjelennek
az első besúgók, lesz még több
is. Mi ilyenkor a teendő, kérdi,
s bizony azt kell, hogy mondjam
neki, a kulturális tárca éppen
aktuális verziója szerint az 1995
után készült emléktáblákra
vonatkozik a kétnyelvűség szabálya, a régebbiekre még nem.
Viszont a tárca csak januárra
ígérte a végrehajtási rendelkezések kidolgozását, s mai rohanó
világunkban addig sok minden
történhet még. S nem mellesleg,
a tábla az önkormányzat tulajdonában lévő kultúrház falán lóg,
tehát ha zavarja a polgármester
szemét, csináltasson hozzá a falu
egy szlovák nyelvű magyarázó
feliratot. S megnyugtattam az
elnököt, ne foglalkozzon túlbuzgó janicsárokkal, úgyis betemeti
őket a feledés szemétgödre.

Érettségizők
lapunkban
Jövő heti számunktól kezdve
közöljük a rimaszombati középiskolák érettségiző diákjainak
fotóit. Elsőként az Ivan Krasko
Gimnázium IV.C osztályának
fotóját jelentetjük meg.

tás. Az órákat három órakor állítjuk vissza egy órával, tehát aznap éjszaka egy órával többet alszunk. Reggel egy kissé
hamarabb világosodik majd, este viszont már öt óra után sötétedni kezd.

Kedves olvasóink! Riportjaink során számos fénykép is készül, amelyek többsége szerkesztőségünk
archívumában marad. Több olvasónk jelezte, hogy szeretné ezeket is megtekinteni, ezért úgy döntöttünk, hogy
létrehozunk egy nyilvános galériát az interneten. Új szolgáltatásunk elérhető a http://www.picasaweb.google.com/
gomorihirlap oldalon. Esetleges észrevételeiket, javaslataikat szívesen fogadjuk szerkesztőségünk elérhetőségei
mellett a gomorihirlap@gmail címen is.

Toplista játékunk a 6. oldalon! 16 eurós könyvutalványt nyerhet!

SZEBB LAKÁS, SZEBB
KÖRÜLMÉNYEK + TETŐK
www.valea.sk, valea@valea.sk
Nyustya, Francisci u. 167.

8 588004 101029 >

2

Aktuális

2009. 10. 19.

Rimaszombati MKP kongresszus meglepetések nélkül

Amint az előre várható volt, a kongresszusi küldöttek megerősítették elnöki posztján Csáky Pált.
A bizalmi szavazást maga Csáky kérte, mert idén
májusban – júniusban elég sokan, köztük igen
nagy számban a Rimaszombati járásból, elhagyták
az MKP-t. Az MKP-t elhagyók később a Híd-Most
néven pártot alapítottak. A IX. MKP kongresszuson
a jelenlévő 326 küldöttből 297-en adták le voksukat a bizalmi szavazáson. A 297 szavazatból 270-en
bizalmat szavaztak Csákynak, 25-en nem támogatták, míg két szavazólapot érvénytelenül adtak le.
Csákynak így a pártkongresszuson résztvevő küldöttek háromnegyede szavazott bizalmat. A papírforma szerint egyértelmű eredményt hozó bizalmi
szavazáson kívül a párt hosszú távú programjáról
is döntöttek a küldöttek, elfogadták az MKP párt-

Orbán Viktor az autonómiáról is beszélt

Auxt Ferenc járási elnök fogadja a küldötteket, köztük
Csáky Pált és a szepsieket

programját, mert ilyen még eddig nem volt. Berényi
József szerint a húsz évre szóló keretprogram egyfajta irányvonal lesz majd a választási programok
elkészítéséhez. Bár ebben az MKP pártprogramban
nincs semmilyen utalás az autonómiára, a kongresszus vendégeként felszólaló Orbán Viktor, a
Magyarországon kormányzásra készülő Fidesz elnökének beszédekor hangos, hosszan tartó tapssal
díjazták az ünnepi szónoknak az európai jogrendben bevett önigazgatási módról, az autonómiáról
szóló gondolatait.
A pozíciójában megerősített pártelnök helyzetértékelő beszámolójában keményen bírálta a
jelenlegi szlovák kormánykoalíció magyarellenességét és hangsúlyozta a kormány korruptságát.
Csáky szerint az MKP-nak továbbra is a közösséget

kell szolgálnia.   A pártelnök szerit az MKP túlélte
a válságot és abból megerősödve lépett ki, állítása
szerint az elmúlt néhány hónapban többen léptek
be a pártba, mint ahányan azt a válság óta elhagyták. Szlovákia déli részén az összes olyan járásban
jelen van, ahol magyarok laknak. Csáky viszont
nem tartotta kizártnak, hogy a szavazási körzetek
határainak megváltoztatása miatt az MKP az idei
novemberi megyei választáson valamivel gyengébb eredményt ér el a korábbiakhoz képest. A
pártvezetés az idei megyei választáson tíz százalék
körüli eredményt várna el. A kongresszus záróeseményeként minden megyei jelöltet bemutattak, így
a Rimaszombati járás jelöltjeit is.
Kép és szöveg: gemma

Tulajdonosváltás a rimaszombati kórházban
25 ezer eurós alaptőkével, a besztercebányai Megyei Önkormányzat utolsó ülésén megalakult a
garamszentkereszti és rimaszombati kórházakat
közösen működtető részvénytársaság. A vállalkozás biztosítja a megye számára a kórházak igazgatásában való részvétel jogát és megfelelő kiindulópont
egy megyei szintű színvonalas egészségügyi hálózat létrehozásához. Az intézményeket működtető
Kórházak és Rendelőintézetek Nonprofit Társaság
és Besztercebánya megye közös tulajdonában levő
cég 100 darab 250 € értékű részvényt bocsátott ki.
A kisebbségi tulajdonos, Besztercebánya megye
az értékpapírok 34 százalékáért a tulajdonán lévő
rimaszombati és garamszentkereszti kórházi ingatlanokkal fizet. Az eredeti elképzelés szerint ezeket

még áprilisban megvételre kínálták a Kórházak és
Rendelőintézetek Nonprofit Társaságnak, de mivel
ez az üzlet nem jött létre, az épületeket versenytárgyalás formájában próbálták értékesíteni. Mivel az
érdeklődőkkel nem sikerült egyezséget kötni, így a
pályázat is eredménytelenül zárult.
A társtulajdonos nonprofit szervezet által készpénzben befizetett összeget a félkész pavilonok
befejezésére és a műszerpark modernizálására fordítják. Így lehetséges lesz a rimaszombati kórház
B pavilonjának befejezése is, amely kb. 1,93 millió
euróba kerül. Átadása után itt kapnának helyet a
műtők, a radiológiai osztály, a sebészet és a rehabilitációs osztály fizikoterápiás részlege.

Besztercebánya megye négy kerületi kórházát
2005-től működtetik nonprofit társaságok. A megyefőnök, Milan Murgaš szerint a 30 évre kötött
szerződések előnytelenek és törvénytelenek, mivel
az előző képviselő-testület által kötött szerződéseket 2006-ban a bíróság érvénytelenítette. A bírósági tárgyalások jelenleg is folynak. A zólyomi és
a garamszentkereszti kórházak ügyében a kerület
panaszát a járásbíróságok elutasították, a megye
még nem fellebbezett. A per nem érinti az újonnan
alakult részvénytársaság tulajdonát képző ingatlanokat, mivel ezek akkor a kerület tulajdonában
maradtak.
lr

A megye jövőre kevesebb pénzből gazdálkodhat
Kiegyenlített, viszont konzervatív költségvetést fogadtak el Besztercebánya megye képviselői. A gazdasági válság miatt a jövő évi bevételek csaknem 8
%-kal lesznek alacsonyabbak az ideiektől.
A bevételi oldalon 127,59 millió, míg a kiadások
terén 118,15 millió euróval számoltak. Az elfogadott javaslat nem számol pénzpiaci befektetések-

ből származó bevételekkel, míg e célra a kiadási
oldalon 2,67 millió eurót fordítanak.
A költségvetésből legnagyobb összeget, –csaknem
61 millió eurót–, az oktatásügyre fordítottak. A közlekedésügynek 21,48 millió, a szociális tárcának
pedig 24,91 millió eurót szavaztak meg. A megyei
hivatal 12,37 millió, a kulturális osztály 5,82 millió,

az egészségügy pedig 1,39 millió euróból gazdálkodhat.
A képviselők a tárgyalás során figyelmeztettek
arra is, hogy a válság hatására változhat a költségvetés is. Az esetleges módosításokról már a novemberi választások utáni új kabinet fog dönteni.
lr
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Több panasz érkezett a Városi Hivatalhoz
Az év első félévéhez képest
megháromszorozódott a panaszok
száma. Ez alatt az időszak alatt
24 panaszt, két petíciót és egy kérvényt
nyújtottak be a polgárok a város
főellenőréhez, Ján Valušhoz. A panaszok
kivizsgálása után nyolcat jogosnak,
ötöt részletesen jogosnak és kilencet
alaptalannak találtak. Két panaszt az
illetékes osztályra továbbítottak.
Az emberek leginkább a Dúsa és Felsőtelkes városrészekben elszaporodott illegális épületek ellen él-

tek kifogással, de érkezett panasz a társasházakban
élő kutyatulajdonosokra ugyanúgy, mint a lakbérek
elszámolására vagy a hangos Fő téri rádióra. A panaszok mellett néhányan kérelmezték lakásuk rekonstrukciójához a város hozzájárulását. A Krasko,
Gorkij és Jesenský utcai lakosok indítványozták a
volt közlekedési játszótér helyzetének rendezését. A
telken illegális szemétlerakó létesült az évek során,
emellett drogfüggők és hajléktalanok rendszeres
tartózkodási helyévé vállt. Az ingatlan tulajdonosa
kötelezte magát, hogy a határozatban megszabott
határidőn belül felszámolja az áldatlan állapotokat. A főellenőr foglalkozott a Hostinský utca 6.-18.

alatt élők által benyújtott petícióval, amelyben lakóhelyük jobb közúti megközelíthetőségének megoldását kérték. A jelenlegi urbanisztikai koncepció
alapján tervbe vették a közlekedési útvonalak áttervezését a Kishonti utcán, Hostinský utcán ill. a
Rima-lakótelep egy részén. Ennek fő célja az egyes
társasházakhoz való egyenrangú útvonalak kiépítése. A petíciót benyújtó polgárok ígéretet kaptak,
hogy míg az új közlekedési rend megvalósítására
nem születnek meg a jogerős engedélyek, addig
semmiféle környezetüket negatívan érintő lépést
nem tesz a város.
amb

Sikeresen teljesíti feladatait a környezetügyi osztály
A rimaszombati Városi Hivatal
környezetügyi osztályának feladata
a városi környezetet formáló alapvető
összetevőkről való gondoskodás.
Rendszeres jelentéseik segítségével,
nyomon követhető az adott időszakra
kitűzött célok teljesítése.
A környezetünk jelentős alkotóelemét képező
zöldterületekről az osztály a Városi Közterületfenntartó Vállalattal együttműködve gondoskodik.
Munkájuk során a befüvesített területek ápolása
mellett törvény adta kötelességük a fás területek
védelme is. Felelős szervként engedélyezheti a
körülmények figyelembevételével azok kivágását
is. Az év folyamán 107 kitermelését engedélyezték,
főként a korhadt és rossz helyen kiültetettek esetében. A volt cukorgyár területén 63 fa került kivágásra az üzletközpont építése során, 20 fa a városi
közterületekről került eltávolításra, a többi kivágását pedig magánszemélyek és cégek kérvényezték.
Minden esetben a tulajdonosokat kötelezték a
kivágott növények pótlására. A közterületek szebbé tétele érdekében a város területén, kiültetésre
került 5 970 darab virág. Saját környékük szebbé
tételéhez virágok és dísznövények telepítésével
hozzájárulhattak a polgárok is. Ennek apropóján a
Városi Hivatal már tizedik alkalommal megrendezte a legszebb balkon és kiskert versenyt. 47 balkon
és előkert tulajdonosból választotta ki a győztest

Lőttek a városi
hivatalnokok
Sajnos a Gömöri Hírlap és Gemerské zvesti
munkatársai lapzárta miatt nem vehettek részt
a rimaszombati Városi Hivatal által szervezett
lövészversenyen, de így is 39 hivatalnok mérettette meg magát. Több kategóriában zajlott a verseny,
s az egyéni mellett csapatversenyt is rendeztek.

a zsűri. Sajnos a recesszió hatása elérte a versenyt
is, az utóbbi évekkel összehasonlítva sokkal szerényebb kreációkkal neveztek be. A városi erdőkben
végzett rendszeres állapotfelmérésen a tölgyesek
jelentős állagromlására lettek figyelmesek a szakemberek. A zólyomi Erdészeti Központ által végzett kutatás során megállapították, hogy a fákat
tracheomikózis támadta meg, amely megakadályozza a fa tápanyag ellátását. Abban az esetben, ha
a fák állapota kritikussá válik, kénytelenek lesznek
kivágni őket, megakadályozandó az egyes élősködő
rovarok elterjedését.
A gazdasági válság rányomta bélyegét a hulladékgazdálkodásra is. Az egyes alapokba befolyt
összegek csökkenése és a befizetetlen 87 265 € (az
idén), és 258 053 € (2002-2008 között) mellett az
újrahasznosított anyagok iránti kereslet esésével
kell a városnak szembenéznie. Az év folyamán
a Brantner Gemer kft. 6 326 tonna kommunális
hulladékot szállított el, ebből 304 tonnányi lett kiszelektálva. A kft. a várossal szembeni kifizetetlen
követelése ellenére is teljes mértékben biztosítja a
hulladék elszállítását. A konténerhelyek bővítési
kérelmeit, mivel többnyire zsúfolt városrészekről
van szó, helyszűke miatt a hivatal elutasította. A
takarékossági intézkedések miatt nem kerül sor új
kukák vásárlására és a víztisztító melletti biológiai
hulladéktároló területének rendbetételére sem.
A 64/2003 általános érvényű rendelet szabályozza a városban az ebtartást. Ennek értelmében

A díjakat Rimaszombat alpolgármestere, Pavel
Piliarik adta át. Eredmények:
Nők: 1. Eva Zibríková (108 pont), 2. Mária
Krnáčová (106 p.), 3. Agáta Bartová (97 p.), férfiak:
1. Pavel Lacka (142 p.), 2. Peter Sihelský (137 p.), 3.
Eduard Lesko (131 p.), csapat: 1. Sihelský, Motyčiak,
Mikuš (372 p.), 2. Lesko, Sirotiak, Slančo (357 p.),
3. Lacka, Bodor, Séleš (348 p.). A győztes csapat
a polgármester vándorserlegét is hazavihette.

a kutyatulajdonosok kötelesek nyilvántartásba vétetni az állatot és adót fizetni utána. Mégis akadnak,
akik e kötelességüknek nem tettek eleget. A társasházak közös képviselőivel együttműködve a hivatal
igyekszik felderíteni ezen személyeket és felszólítja
őket az ügy utólagos rendezésére. A közterületeken a kutyatartás szabályainak betartását a városi
rendőrség ellenőrzi. A szabálysértőket a vétség
súlyosságának mértékében a járőr szóban figyelmeztetheti illetve az ügyet a környezetügyi osztály
elé terjesztheti, aki illetékes az esetleges bírság kiszabásában. 2006 óta a kóbor kutyák befogásra kerülnek és a városi rendőrség ketreceiben kerülnek
elhelyezésre, míg nem kerülnek vissza az eredeti
tulajdonoshoz illetve nem találnak nekik új gazdát.
A jelenlegi modell több okból sem megfelelő, ezért
a jövőben új megoldást kell találni, emellett szükséges lesz a város költségvetésének terhére a ketrecek felújítása. Február folyamán, a környezetügyi
osztály nagyszabású akcióba kezdett, hogy az egyes
városrészekben elszaporodot varjúkolóniákat vis�szaszorítsa. Az érintett területeken eltávolították a
varjúfészkeket, de továbbra is monitorozzák a helyzetet, s az eredménytől függően határozzák meg a
következő lépéseket. A környezetügyi osztály a
rendelkezésére álló lehetőségei keretein belül, továbbra is megtesz majd mindent annak érdekében
hogy a város polgárainak környezetét velük együttműködve élhetővé tegye.
lovas
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A Csemadok kitüntetettjei
Lapunk előző számában már beszámoltunk a Csemadok hatvanéves ünnepségeiről, amelyen a járás alapszervezeteinek
javaslatára a szervezet legaktívabb
tagjai emlékplakettet vehettek át. Olyan
emberekről van szó, akik az elmúlt években-évtizedekben nagyon sokat tettek
azért, hogy a régió magyarsága megőrizze az anyanyelvét és ősei kultúráját.
A kitüntetettek névsora: Csirke Ágnes, Gál Piroska,

Gócza Katalin, Tamás Anikó, Zahoránszky Irén,
Együd Edit, Gecse Attila, Habán Tibor, Kovács Magdaléna, Tóthné Mede Zsófia, Zsélyi Katalin (Rimaszombat), Almágyi Népdalkör, Gotlíbet Annamária
(Dobóca), Csobo Alica és Karhút Éva (Tamásfalva),
Csank Tímea (Gömördétér), Ibos Jolán és Országh
Valéria (Balogiványi), Kovács László, Miko Attila,
Nagy Katalin, Pessei Erzsébet, Szivárvány Népdalkör (Nagybalog), Szó Ágnes (Óbást), Juhász Dósa
János (Balogfala), Béres Vilma és Gacso István (Jánosi), Blaškovič Katalin, Mikó Katalin, Suvert Zsu-

A „letavisták” bemutatták alkotásaikat
A Genevia galéria kiállítótermében
október 9.-én megnyílt az idei LETAVY
alkotótáboron született alkotások
tárlata, amely november 20.-ig várja
szeretettel az érdeklődőket.

A rendezvény egyedülálló légkörét a közel 300
mű hivatott megízleltetni a tárlatra ellátogatókkal. „Remélem, hogy a kiállított munkák
mindannyiunkat emlékeztetnek a LETAVY-n átélt
harmadik augusztusi hétre, s a kiállítás jó ugródeszka lesz a következő, immár 25. évfolyamhoz”
– mondta megnyitójában Marian Lacko, a LETAVY
igazgatója. Elárulta azt is, hogy a 25. jubileumi
évfolyam alkalmából a Mädokýš irodalmi klubbal
és a Letavský Polnočník lap szerkesztőivel reprezentatív kiadványt készítenek. A rendezvény évről
évre egyre több résztvevőt vonz és a műhelyek
száma is növekszik. A táboron több mint 400
művész vett részt a világ számos országából, akik
profi lektorok vezetése alatt alkottak a fotó, film,
színházi, irodalmi és tánc műhelyek valamelyikében. A rendezvényt a Városi Művelődési Központ,
az Oxymoron Polgári Társulás és a rimaszombati
Művészeti Alapiskola szervezték.
Kép és szöveg: amb

zsanna, Tóth Tünde, Vincze Éva (Ajnácskő), Milen
Erzsébet és Pál Ildikó (Simonyi), Magyar Rozália
(Jeszte), Csank Matild, Csontos Erzsébet, Gregor
Mária, Mátrahegyi Ágnes, Tóth Sarolta (Gesztete),
Pelle Gellért (Péterfala), Pál Gyula és Veres István
(Feled), Gyurán Ágnes, Mács Zoltán, Pásztor László, Simon Mária, a Bátkai Alapiskola kollektívája és
a Bátkai Óvoda kollektívája (Bátka). Az ünnepség
képei (Gecse Attila munkái) virtuális albumunkban
megtekinthetőek.
jdj

Dúdor István
emlékkiállítás
A Városi Galériában október 15.-én került bemutatásra az Élnem kell c. tárlat, mely Dúdor
István 21 alkotását mutatja be. A rajzok egy
becses magángyűjtemény részét képezik, s a
dereski piktor induló éveiből és tragikus halálát megelőző hónapokból származnak. A tárlatot Gabriella Garlatyová nyitotta meg, majd
a művész munkásságát A. Marton Gyula költő,
publicista mutatta be. Dúdor mindig is egy
állandó lázban, feszültségben égő poetikus,
s emellett filozofikus alkat volt. Művészetét,
s alkotásmódját elsősorban az ösztönösség
jellemezte, azaz expresszionista szemlélet,
ahol az alkotó a megélt élményeit vívódásait
formálta képi jelenéssé. A kiállítást a művész
születésének 560. évfordulója alkalmából
rendezték meg, s november 4.-ig látogatható
a Városi Galéria alagsorában.
Kép és szöveg: csölle

Ötletes madáretetők Feledről
Immár negyedik évfolyamához érkezett
a legszebb madáretetők versenye,
amelyet a rimaszombati Gömör-Kishonti
Múzeum szervezett meg, s azt egybekötötte egy madárodúkat bemutató
kiállítással is.

A megnyitón Gálffy Mónika remek kiselőadását
is meghallgathattuk, aki bemutatta az egyes
odúfajtákat, s szólt a versenyről is, amelybe a
rimaszombati iskolák mellett várgedei, osgyáni és
feledi alapiskolások is bekapcsolódtak, s összesen
6 iskola 25 etetővel nevezett be a versenybe. Főleg
a feledi Szombathy Viktor Alapiskola tanulói jeleskedtek, akik Makó Kovács Erika tanárnő irányítása
mellett 14 etetőt készítettek, köztük több igen
szellemes alkotás is akadt. Kár, hogy a tisztelt zsűri egyéb szempontok alapján értékelt. A győzelmet
a rimaszombati Hostinský utcai Alapiskola diákja,
Tomáš Cifruš szerezte meg az osgyáni Koloman
Kušló és az Ivan Krasko Gimnázium diákja, Denis
Hriň előtt. Oklevelet kapott még Tóth Dávid
Feledről, aki rendkívül szellemes etetőt készített,
amelynek a tetejét kecskebőrrel fedte be. Képek a
kiállításról virtuális fotóalbumunkban is láthatók.
Kép és szöveg: jdj

kultúra

2009. 10. 19.

5

Verseny, jókedv, nótázás Simonyiban
Simonyiban a nótáskedvűek falujában
az idén immár negyedik éve rendezték
meg a regionális magyarnóta versenyt.
A Szivárvány Polgári Társulás két húzóembere, Lakatos Ernő és neje Andrea,
már hónapok óta azon fáradoztak, hogy
a szűkebb anyagi keretek ellenére is
színvonalas versenyt láthassunk.
Október 3-án a helyi kultúrházban került sor az
újabb megméretésre, melyen hét nótaénekes mérte össze tudását. Mihalovics Erika Fülekről, Znám
Árpád Rimaszombatból, Váradi Ivett Baraccáról,
Lichtmanegger Tibor Serkéből, Kökény Szilvia
és Szarvas Irén Simonyiból, Szellő Sándor pedig
Budapestről érkeztek. Mindannyian énekeltek
már hasonló versenyeken, de közöttük olyanok
is akadtak, akik Simonyiban is bemutatkoztak
már. A budapesti vendég saját bevallása szerint
az internetről szerzett tudomást a versenyről és
nehézipari mérnökként a barátkozás és kapcsolatfelvétel nem titkolt szándékával érkezett ide.

Mindenki egy-egy hallgatót, csárdást vagy
andalgót adott elő, vagy ha éppen visszatapsolták,
még egy kis ráadás is következett. A hangulat
mindvégig fantasztikus volt, amit természetesen a
rangos kísérőzenekar jelenléte is biztosított. Puka
Károly és zenekara Budapestről érkezett, ahol a
budai vár Király éttermében nap mint nap muzsikálnak a vendégeknek. A négytagú cimbalomzenekart ezúttal még a Száztagú cigányzenekar két
tagja is erősítette.
Közel háromórás nótázás, versengés után,
amelyet gyakran kísért a közönség viharos tapsa,
megszületett a tisztelt zsűri verdiktje is. A Lévay
Ágnes, Bősi Szabó László, Budai Beatrix, Farkas
László, Milen Zsóka összetételű zsüri értékelése
szerint Znám Árpád, a rimaszombati kulturális
élet ismert nótafája lett az első. Őt követte az „örökös második” Váradi Ivett, míg a harmadik hely
Lichtmanegger Tibornak jutott. Persze a többiek
sem távoztak üres kézzel, hisz minden versenyző különdíjat vehetett át a község jelenlévő
polgármesterének, Madarász Emilnek vagy a zsűri

Eszterlánc Füleken

Az idén már ötödször megrendezett
Eszterlánc Szlovákiai Magyar Gyermek
Néptáncfesztiválon háromszáznál is
több néptáncot szerető és azt magas
szinten művelő gyermek vett részt.
Olyan tiszta hangon szólva, amely méltó
a tiszta forrásból táplálkozó hagyományőrzéshez.
Mivel az V. Eszterlánc Szlovákiai Magyar Gyermek
Néptáncfesztivál nem csak bemutató, hanem
verseny jellegű is, a fellépő csoportokat teljesítményük szerint rangsorolta zsűri, amelynek tagja
Hégli Dusán, az Ifjú Szivek vezetője és koreográfusa, Agócs Gergely néprajzkutató és Richtarčík
Mihály voltak. Bronz, ezüst és aranysávos
minősítést lehetett elérni. Sajnos a rimaszombati
Kis Gömör Gyermek Néptáncegyüttes produkcióját nem tartotta sávozható minősítés eléréséhez
elég jónak a szakmai zsűri, a csapat a Nógrádi
Közművelődési Intézet különdíját kapta biztatásul. Bronzsávos minősítést a losonci Pitypang
Gyermek Néptáncegyüttes és nagymegyeri Kis

elnökének kezéből.
Élményszámba ment az „otthonról haza
érkezett” Bősi Szabó László nótacsokra, aki
bizony nótára fakasztotta a nagyérdeműt is, de a
„legfiatalabb” pesti nótaénekes, Budai Beatrix is
megcsillogtatta tehetségét és szinte elkápráztatta
a közönséget
Közös énekléssel fejeződött be a rendezvény és
ugyan a verseny háziasszonya, Polgári Mária már
rég berekesztette a rendezvényt, az emelkedett
jókedv és nótázás még eltartott egy jó ideig.
Kép és szöveg: Polgári László

Nektek vagyok
– Tamás Gábor
Kövecsesen

Megyer és Csilizke Gyermek Néptáncegyüttes
ért el. Ezüstsávos minősítést kapott a somorjai
Kis Csali Gyermek Néptáncegyüttes, a komáromi
Kisködmön Gyermek Néptáncegyüttes és a farnadi
Nádas Tánccsoport. Aranysávos minősítést
kapott a zselízi Kincső Ifjúsági Néptáncegyüttes,
a dunaszerdahelyi Dunaág Néptácegyüttes és
a hazai, Füleken működő Kis Rakonca Gyermek
Néptáncegyüttes, amely az aranysáv mellett még a
Fülek városa által felajánlott, a szakmai zsűri által
odaítélt különdíjat is megkapta az idei fesztivál
legkiemelkedőbb teljesítményéért. Különdíjat kapott még a Gereben zenekar, Hégli Máté szólista,
Nagy Myrtill énekpedagógus, a Kincső Ifjúsági
Néptáncegyüttes és a Dunaág Néptáncegyüttes.
Annyi biztosnak tűnik, a szervezők pedig bizakodnak, ugyanis a jövőben, 2011-re ismét meghirdették az Eszterlánc Szlovákiai Magyar Gyermek
Néptáncfesztivált. Bíznak abban, hogy addig ismét
felnő és lesz utánpótlás, lesznek új koreográfiák és
megmérettetésre is szükség lesz.
Kép és szöveg: sz

Életében először járt
Felvidéken Tamás Gábor, az erdélyi könnyűzene állócsillaga, akit
tájainkon elsősorban
a Duna Televízió jóvoltából ismerhetünk.
Dunaszerdahely, Galánta és Komárom után
Kövecses következett, ahonnan még a keleti
végekre, Kisgéresre is ellátogatott.
Kövecsesen telt ház fogadta a Balázs Emese
által megszervezett koncertet, amelyen az
előadó András Attila zenész társaságában
legismertebb melódiáit szólaltatta meg. A
saját szerzemények mellett egy-egy Máté
Péter, Szécsi Pál sláger is belefért az estbe, s a
közönség az elején még kissé fásult előadót a
koncert végére teljesen felhangolta, s amikor
az előadó tiszteletére a teremben megszólalt a
Székely himnusz, az a könnyeit sem volt képes
elrejteni. Egy-egy szám között pedig felelevenedett az előadó életútja, amit néha székely
viccel fűszerezett, a közönség pedig itta a
vendég minden szavát, s együtt énekelte vele
a legnagyobb slágereket. A hűséget és a példa
nélküli emberi tartást köszönte meg Kovács
Magda, s a vendég megígérte, hogy ha hívják,
bármikor visszajön a Felvidékre. Fotókat
virtuális albumunkban is találhatnak.
jdj, fotó: Benedek László
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Éljen a „pomogács”!

Toplista játék
Szeptemberi toplista játékunk kérdésére sajnos
nem érkezett megfejtés, holott a tét ezúttal is 16
eurós könyvutalvány volt.
Szeptember legkeresettebb könyvei:

1. Leslie L. awrence: Naraszinha oszlopa
2. Charlaine Harris: Inni és élni hagyni
3. Sajtgyártás házilag
4. Magyarország a II. világháborúban – 160 archív
fotóval
5. Amanda Quick: Rád vártam
6. Dr. Csernus Imre: A férfi
7. Sophie Kinsella: A boltkóros férjhez megy
8. Rhonda Byrne: A titok
9. Bódi Margó: Az én ízvilágom

A táplálkozás világnapja
Mindenki joga az ételhez
A táplálkozás világnapjára évente október 16.-án
emlékezünk. A világ számos országához hasonlóan Szlovákia is csatlakozott az eseményhez,
amelyet az ENSZ 1980-ban hirdetett meg. Célja a
nemzetközi szolidaritás megerősítése a szegénység, éhség és alultápláltság elleni harc terén.
Az ésszerű táplálkozás, -amelyről sajnos sokan
megfeledkeznek-, életünk fontos része, amely
jelentősen kihat az egészségünkre és meghatározza életünk minőségét és hosszát. A program célja,
hogy segítségével elérjük a napi kalóriafelvétel
csökkentését, az állati eredetű zsírok, koleszterin,
poliszacharidok és só mennyiségét az emberek
étrendjében.
Az ésszerű táplálkozás a gyermekek helyes
fejlődésének alapvető feltététele. Étrendjükből
leginkább a C-vitamin, rostok, tengeri halak, de
főleg a friss gyümölcs és zöldség hiányzik. Ezért a
napokban városunk összes óvodai és alapiskolai
étkezdéje bekapcsolódott mozgalmunkba. Étlapjaik kínálatába felkerültek az egészséges ételek,
prezentációkat és tematikus faliújságokat készítettek, versenyeket szerveztek. Általános célunk

10. Bangó Margit: Határtalan lakoma
Játékunk természetesen folytatódik, s októberi
kérdésünk a most megjelent Madách Kalendáriumhoz kapcsolódik. Azt szeretnénk megtudni,
hogy melyik kiadó jelenteti meg a Ferenczy Éva
szerkesztésében minap megjelent értékes, sok-sok
olvasnivalót kínáló naptárt. Válaszaikat e-mailben:
gomorihirlap@rimavskasobota.sk vagy postán:
Gömöri Hírlap Szerkesztősége, Svätopluk u. 5., 979
01 címre október 30.-ig várjuk. Ne feledje, jó válaszával 16 eurós könyvutalványt nyerhet, amelyet
a rimaszombati Tompa Mihály könyvesboltban
vásárolhat le.

ezen programok segítségével elérni a gyümölcs és
zöldségfogyasztás növekedését, megváltoztatni
a táplálkozási szokásokat és megelőzni a túlsúly
okozta betegségeket a gyermekek körében.
Az európai bizottság javaslata alapján a parlament
elfogadta a 341/2009 számú rendeletet, amely
keretében meghirdetésre került az iskolai gyümölcs-program. Feladata az EU tagállamain belül,
az oktatási intézmények rendszeres ellátása friss
gyümölccsel és zöldséggel. Országunk a programhoz a 2009/2010-es tanévben csatlakozott 1,27
millió € uniós támogatás segítségével, amelynek
keretében 27% önrész mellett csaknem 300 ezer
gyermek juthat naponta szlovákiai gazdák által
termelt gyümölcshöz. A gyümölcsnek és zöldségnek pótolhatatlan szerepe van étrendünkben vitamin, ásványi anyag, rost tartalma miatt. A bennük
található 5 fontos elem javítja kondíciónkat, erősíti
immunrendszerünket, és kiváló természetes
energiaforrás. Október 16. emlékeztetni szeretne arra, hogy minden ember élete egyedülálló,
megismételhetetlen és helyettesíthetetlen. Ezért
ezt mindenkinek értékelnie kell. Korunkban a
kiegyensúlyozott étrend nagyon fontos. Érvényes
a régi bölcsesség, miszerint reggeliz mint a király,
ebédelj mint a polgár és vacsorázz mint a koldus.
lr

Jeles Napok
Október 20. – a csontritkulás napja
Október 21. – Földünkért világnap
Október 22. – A dadogók világnapja

Október 23. – az 1956-os magyar forradalom emléknapja, magyar nemzeti ünnep
Október 24. – az ENSZ napja

– misszionáriusok világnapja

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály könyvesbolt

10 %-os
kedvezmény 43. 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.

Nem tudom, hogy
van-e még egy irodalomtörténész, aki rajta
kívül szépirodalmi hős
lett. Lázár Ervin róla
nevezte el pomogácsait,
akik szintén a
négyszögletű kerek
erdő lakói, s vannak, akik nagyon félnek
tőlük, mások viszont imádják, bár soha nem
jelennek meg, mint Columbo felesége abban
a bizonyos krimisorozatban.
A névadó Pomogáts Béla, az egyik
legismertebb magyar irodalomtudós, akinek
a neve főleg a magyar államhatárokon
túl cseng ismerősen, hisz nem sok olyan
hely akad a Kárpát-medencében, ahol ne
fordult volna meg az eltelt 75 esztendő alatt.
Pomogáts Béla ugyanis a napokban ünnepli
a 75. születésnapját. Szerencsés ember lévén
sokszor, sok helyen találkozhattam vele, többek között Rimaszombatban is, ahol a PLIKK
vendége volt, s ehhez a találkozóhoz fűződik
egy „mosolygós” emlékem is. Az akkori Csemadok-elnök, Polgári László ugyanis biztosra
vette, hogy Béla jön, előad, aztán elviharzik, s
nem is gondolkozott szállásról, legfeljebb egy
könnyed vacsoráról. S hogy ne tévedjen el,
megbeszélték, hogy az Aranybika Szálló előtt
találkoznak, az ugyanis mesziről látszik. Béla
jött is, kiszállt a kocsiból, s az első mondata
emígyen hangzott: Isteni hely, ugye itt fogok
aludni? Laci szóhoz sem jutott, s csak amikor
felocsúdott, bízta rám a vendéget, s rohant
megrendelni a méregdrága szobát. De azért
az előadás remekül sikerült, egyik könyvében
Pomogáts meg is említi rimaszombati útját.
Isten éltesse még sokáig, s ha erre jár,
ismét szívesen látjuk.
Juhász Dósa János

Piaci árak Rimaszombatban
– október 15.-én
sárgarépa		
zeller		
burgonya		
hagyma		
paprika		
kápiapaprika
paradicsom
uborka		
káposzta		
piros káposzta
gyalult káposzta
karfiol		
vajbab		
fejtett bab		
sütőtök		
fekete retek
szilva		
alma		
cékla 		

0,80 €/kg
0,50-0,90 €/db
0, 19-0,35 €/kg
0,60 €/kg
1,50 €/kg
1,20 €/kg
0,99-1,20 €/kg
1,20 €/kg
0,30 €/kg
0,50 €/kg
0,35 €/10 kg
0,80-1,40 €/db		
1,80 €/kg
4,66 €/kg
0,70-0,80 €/kg
0,90 €/kg
0,95 €/kg
0,80 €/kg
0,70 €/kg
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Csordás János
Harminc évvel ezelőtt rombolták le (1.)
Az óvárosrészek megsemmisítésének a tervét
1969-ben határozták el hivatalosan, noha maga az
ötlet korábban keletkezhetett, valószínűleg már
1962 tájékán felmerülhetett a belváros átépítésének gondolata (talán némileg másként), minthogy
1962-ben történtek az első nagyszabású bontások
és építkezések: ekkor bontották le a Partizán tér
(a Kispást) egy részét. 1960 és 1973 között Rimaszombatban számos új létesítményt építettek –
„soha nem látott iramban”, ahogy ezt hivatalosan
prezentálták –, többek közt a Pionír utcai lakótelepet, a diákotthont, a fogyasztási szövetkezetek
irodaházait, a Magasépítő Vállalat irodaházát, a
Járási Építővállalat irodaházát, a Rima-lakótelepet,
a cukorgyárat és a sörgyárat, a nyomdát, de az 1969
előtti hatalmi szerv nem rombolt: kihasználatlan,
szabad területre építtetett a város szélén, kibővítve
ezzel a belterületet.
Először 1970-ben, a Gemerské zvestiben illetve a Gömöri Hírlapban írtak az új tervezetről
(a Gömöri Hírlap magyar nyelvű mutációja volt a
Gemerske zvestinek, ugyanazt tartalmazta, fordították), kezdték felkészíteni a lakosságot a változásokra, pontosabban az úgynevezett „modernség”, a szocialista életmód elfogadására, ami azt
jelentette: beton, panel, szürke, szögletes. Ekkorra
a helyi politikában is lezajlottak a fentebbről megkövetelt normalizációs folyamatok: a funkcióból
való leváltások, a pártból való kizárások, a munkahelyről való elbocsátások, s az új járási és városi
vezetés a megfelelő, a párt irányelveihez feltétlenül
hű emberekkel akadálytalanul nekilendülhetett
a kitűzött feladatok ötéves tervekbeni megvalósításához. Rimaszombatot, az akkor 14 617 lakosú
polgári várost rövid idő alatt panellakás-építéssel
harmincezressé kívánták felfejleszteni a történelmi városrészek és a régi temetők megsemmisítésének fejében. Megemlítendő: a város lakosságának a
száma 2009-ben sem éri el a harmincezer főt, mi
több, csökkenő tendenciát mutat.
A lebontásra ítélt területen az emberek kivétel nélkül családi házakban éltek, számukra
a változás a családi fészek elhagyását jelentette,
ami maradandó törést okozott sokak életében.
Akik nem óhajtottak panellakásba költözni és
volt egyéb lehetőségük, éltek vele – ami azt jelentette, elköltöztek Rimaszombatból. Akiknek
nem volt más lehetőségük, főként az idősebbeknek, panellakásba kényszerültek, miáltal részben
avagy teljesen megváltozott az addigi életmódjuk.
A panellakásokba nem csupán a családi házukat
elvesztett rimaszombatiakat helyezték el, hanem
a járás többi részéről ideköltözni vágyókat is. Köztudott tény volt Rimaszombatban, hogy például az
iskolákban sok olyan pedagógus tanított, aki nem
a városban lakott, hanem a közeli falvak valamelyikében; a pártapparátusban, a hivatalokban, a
katonai parancsnokságon, a rendőrségen és egyebütt foglalkoztattak olyanokat, akik másutt laktak.

A „Družby” utca, a korábbi Szíjjártó utca felső szakaszának bontása.
Háttérben a tanonciskola a Jánošík utca vonalán (Archív felvétel)

Többségük aztán családostól rimaszombati lakos
(és mellesleg „hálából” párttag) lett, a gyermekeik
itt nőttek fel, ide jártak altalános és középiskolába.
Felettébb érdekes mozzanata a járásbeli
normalizáció kezdeti időszakának, hogy 1969 decemberében a helybéli szlovák többségű politikai
hatalom magyar embert nevezett ki a város élére,
ami a Husák-féle normalizációs korszakban ellentmond önmagának. Miért pont magyar embert
kellett erre a posztra kinevezni 1969-ben, ha például szinte valamennyi vállalat igazgatója szlovák
volt vagy lett? Lenner Egont ugyanis kiemelték
az iskolaigazgatói székéből és beültették a városi
nemzeti bizottság elnöki székébe. A rimaszombati
magyarok akkortájt, 1969 után büszkék voltak arra,
hogy „végre” magyar nemzetiségű, tősgyökeres rimaszombati a város első embere. Lenner Egon míg
betöltötte a posztját, következetesen ragaszkodott
a kétnyelvűség fenntartásához; Rimaszombatban a
kétnyelvűség 1979 után kopott meg, majd tűnt el az
1980-as évekre.
1971 augusztusában a helyi hatalom nagyszabású ünnepségekkel: soha nem látott demonstrációs
felvonulással, szabadtéri kiállításokkal, vásárral,
konferenciákkal, kulturális rendezvényekkel, futballmérkőzésekkel és egyebekkel megemlékezett
Rimaszombat fennállásának hétszázadik évfordulójáról, aztán 1973-ban, egy évvel az új városrendezési terv jóváhagyása előtt (!) gőzerővel nekiláttak Rimaszombat újjáépítésének azzal a nyílt
céllal, hogy a hétszázéves város kapjon modern
arculatot, épüljön át (szovjet mintára) szocialista
típusú várossá. Ebből az alkalomból a Gemerská
vlastivedná spoločnosť (Gömöri Honismereti
Társulás) 1973-ban kiadta Július Bolfík Rimavská
Sobota c. című könyvét, amely az akkori szellemben mutatja be a város gazdasági fejlődését, történelmét, kultúráját, szülötteit. A könyv érdekessége,
hogy a rezümé olvasható oroszul és magyarul. (Valamennyi korabeli „propagandakönyv” tartalmazta a két- vagy többnyelvű – orosz, magyar, esetleg
német – kivonatot.) A szöveg recenzióját, ahogy
az a könyv elején olvasható, Szlovákia Kommunista Pártja Járási Bizottságának irányítása mellett

végezték. Valószínűsíthető: az 1973-as megjelenés
sem véletlen.
Nos, ez az újjáépítés abban különbözött a
megszokottól, hogy ennek okán lerombolták azt
is, amit talán nem kellett volna lerombolniuk. A
hasonló nagyságú csehországi városokban, -például amelyeket bejártam: Kolínban, Kutná Horán,
Písekben, Táborban- a panelnegyedeket a belvároson kívülre építették, meghagyván az óvárost, vagy
annak a legnagyobb részét, amelyet fokozatosan
helyreállítottak, s napjainkban vonzza a látogatókat romantikus küllemével és történelmi hangulatával.
Rimaszombatban a rombolás folyamata egészen 1990-ig tartott. 1986-ban a zsinagóga esett
áldozatul a városrombolásnak (a véletlennek köszönhetően láthattam az épület megsemmisítését), nem volt zsidóközössége a városnak, amelyik
megvédte volna. 1989-ben a tamásfalvai temető
melletti ligetet planírozták el, benne egy tisztavizű
forrással, s még marad idő és alkalom a Városkert,
az egykori Széchenyi-kert egyedi elrendezésű,
mintegy két méter magasságú elősövényeinek a kiirtására. Ezt az új polgármester hagyta jóvá a képviselők előzetes megkérdezése nélkül; utólag persze beszámolt róla. Okként kitalálták, hogy azért
kellett átláthatóvá tenni a parkot, nehogy megtámadjanak esetleg ott valakit. A durva beavatkozást
azonban az indokolta, hogy ne kelljen a közterület-fenntartónak bíbelődnie a gondozást igénylő
magas sövénnyel: egyszerűbbnek mutatkozott, ha
azt egy másik céggel kiirtatják átalakítás okán. A
Széchenyi-kertet 1824-ben hozták létre, ilyennel
akkoriban kevés város dicsekedhetett. Napjainkra a Városkert elvesztette az arculatát, egy silány
parkká vált.
Amennyiben nem következik be 1989-ben
a nagypolitikában a rendszerváltás, a rombolás
minden bizonnyal folytatódott volna tovább, hisz
például Tamásfalva területén csupán az 1-es számú Nyugat-lakótelep épült meg, a 2-es (a temető
helyén) és a 3-as számú megépítése még váratott
magára, de közbeszólt a rendszer bukása...
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Meghívók

Készültségi ügyeletek
ütemterve a 43. hétre

Tompa-hét a Tompa Mihály Alapiskolában okt. 19.-23.

Október 24., szombat
Média gyógyszertár
Október 25., vasárnap
Gyógyszertár a Kauflandban 20 óráig

amerikai vígjáték

Hétfő: A Tompa-hét megnyitója az iskolarádióban
(vers – Földi Viktória 8.a osztályos tanuló, igazgatói
beszéd, programismertetés); ismerkedés a költő
életével, műveivel; illusztráció készítése egy választott
irodalmi műhöz; Bocskai emlékkiállítás (lásd. alább);
őszi termések kiállítása – megnyitó
Kedd: Irodalmi vetélkedő – hagyományosan meghirdetett vetélkedő a régió iskolái részvételével; meseóra
a nagyival; játékkiállítás az alsó tagozatosok részére
Szerda: Irodalmi történelmi kirándulás (Szklabonya –
Madách-kastély, füleki vár); Csillag születik – játékos
vetélkedő; Halloween töklámpás és sárkány készítése
Csütörtök: Logikai játékok – szudoku verseny; videotéka: József Attila testvére, Etus néni visszaemlékezései; beszélgetes egy érdekes emberrel (MUDr. Lenner
Judit); sportdélután
Péntek: A kiselsősök avatása, lovaggá ütése; a Tompahét iskolarádiós kiértékelése; koszorúzás az iskolai
Tompa-szobornál

Október 23.-25., péntek-vasárnap,
18.00, de szombat-vasárnap 16.00 is

Bocskai-emlékkiállítás – október 19.

Fogorvos
Október 24.-25., szombat-vasárnap
Eva Brunovská, Feled, Béke u. 246., tel:
0905 324 827

MOZIMŰSOR
Október 21.-22., szerda-csüt., 18.00
és 20.00

Brüno

Fel!
amerikai animációs családi vígjáték
Október 23.-25., péntek-vasárnap,
20.00

Normal

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete
Bocskai emlékkiállítást rendez a Tompa Mihály Alapiskola Nyugat-lakótelepi épületének könyvtárában.
A kiállítás megnyitójára október 19.-én, hétfőn 11.30
órakor kerül sor, s október végéig látogatható.

cseh-macedón thriller Milan Knažkoval és
Dagmar Havlovával a főszerepben

galmi gyűjteményéből származó – a vizsgált időszak
politikai vezetőit ábrázoló plakátok, mellszobrok
és képek – valamint a 60-as években helyi május
elsejei ünnepségeken forgatott filmek illusztrálják. Az
1989-es forradalmi és az azokat követő napok helyi
eseményeire fényképek és az első novemberi szabad
pártok füleki alapítóitól származó tárgyak emlékeztetik a látogatókat.

Csomós Árpád fotókiállítása Serkében –
október 25.
A Gömöri Fotóklub tagja Csomós Árpád egyéni tárlata
nyílik október 25.-én, vasárnap 11.00 órakor Memento
(Emlékezz!) címmel a serkei református templomban.
A kiállítás három hétig tekinthető meg.

Vizsgáljuk az égboltot – okt.23-25.
Besztercebánya megye, a garamszentkereszti M. Hell
Megyei Csillagvizsgáló és Planetárium és a rimaszombati Csillagvizsgáló meghívja az érdeklődőket az
égbolt megfigyelésére, amelyre kizárólag jó idő esetén
az alábbi napokban 18.30 órától kerül sor:
okt. 23. – Tiszolc, V. Clementis-tér; okt. 24.25 – Rimaszombat, csillagvizsgáló; okt. 24. – Osgyán, az
alapiskola területén. Az akció ingyenes. A szervezők
ezzel az eseménnyel Galileo Galilei emléke előtt
tisztelegnek.

Lélekharangavatás Péterfalán– okt. 24.

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
október 13.-án az alábbi
személyek adtak önkéntesen vért: Peter Jankovič,
Alžbeta Hochholczerová, Igor
Andráš és Bc.Daniel Pastva
Rimaszombatból, Mgr. Peter Krajč
Forgácsfalváról, Peter Polakovič
Fazekaszaluzsányból, Ing. Andrej
Škorňa Cserencsényből, Stanislav
Rohár Derencsényből, Ivan Cerovský
és Jozef Pálkovács Rimajánosiból,
Jaroslav Pap Kistörékről, Júlia
Gembická Zeherjéről, Pavel Koščo
Nyustyáról, Dušan Demeter, Ján
Vlček és Vladimír Kollár Klenócról,
Vladimír Chromek Meleghegyről,
Zagyi Katalin Gesztetéből és Ján
Kýpeť Rimaszabadiból.
A Vöröskereszt Rimaszombati Területi
Választmánya minden véradónak
köszöni.

Le Thuy Oanh a PLIKK-ben – október 23.
A Pósa Lajos Irodalmi és Közművelődési Kávéház
következő vendége október 23-án (péntek) 17.00
órakor Dr. Le Thuy Oanh vietnami belgyógyász,
természetgyógyász, az akupunktúra továbbfejlesztett változatának, a cérna-beültetésnek kidolgozója,
akivel a Tompa Református Gimnázium dísztermében
találkozhatnak az érdeklődők.

Totalitarizmus/szabadság – 1989
A füleki Városi Honismereti Múzeum galériájában
október 16-án nyílt meg a Totalitarizmus/szabadság
– 1989 c. kiállítás. Az anyag a bársonyos forradalom
20. évfordulója alkalmából bemutatja a kommunista
rendszer kialakulását Csehszlovákiában a dialektikus
materializmus ideológusainak fellépésétől, a Vörös
Hadseregnek az ország felszabadításában játszott
szerepén keresztül a Csehszlovákia Kommunista
Pártja által megvalósított teljes hatalomátvételig,
majd kitér az 1989-es forradalom füleki eseményeire.
A totalitarizmust a Füleki Vármúzeum munkásmoz-

Szentmise keretében kerül sor Péterfalán október
24.-én, szombaton a lélekharang felszentelésére, amelyet Vladimír Filo rozsnyói püspök végez el az egri
érsekség képviselőjének jelenlétében. A lélekharang
Máté István csongrádi szobrászművész alkotása.
Egyúttal felszentelésre kerül a harangláb és visszakerül eredeti helyére a fakereszt is, amelyet a falu testvértelepülése, Detk község ajánlott fel, s amelyet Both
László gelencei fafaragó készített. Minden érdeklődőt
szeretettel várnak.

Megnyílik a Református Tudományos
Gyűjtemény - október 31.
A Simonyi Alapítvány, a Rimaszombati Református
Egyházközség, a Református Tudományos Gyűjtemények és a Szlovákiai Református Keresztény Egyház
mindenkit szeretettel vár október 31.-én, szombaton
15.00 órakor a Református Tudományos Gyűjtemények székházának és állandó egyháztörténeti kiállításának (Daxner u. 36.) megnyitására. Ünnepi beszédet
Fazekas László református püspök mond, de köszönti
az egybegyűlteket Erdélyi Géza ny. püspök és Csomós
József püspök is. A kiállítást B. Kovács István mutatja
be. Az istentiszteleten igét hirdet Bölcskei Gusztáv
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püspök. Megtekinthető lesz a Ferenczy-kripta is,
s a rendezvény szeretetvendégséggel zárul a Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében.

Hot Dog vagyok – november 4.
A pozsonyi GunaGU Színház vendégjátékát láthatják november 4.-én, szerdán, 19.00 órai kezdettel
a rimaszombati Városi Művelődési Központ (VMK)
színháztermében. A Hot Dog vagyok (True story
of my facebook) c. előadás a főszereplő színész,
Horján Viktor valós élményein alapszik. „Sokkal
több a hazugság a világhálón, mint a valós életben”
– állítja a népszerű magyar származású színész,
aki Zuzana Porubjaková és egy rapper (Bene)
segítségével állít tükröt elénk, s szembesít azzal
a sokszor hazug világgal, amit a mindenhatónak
tartott internet közvetít felénk. Az előadást színpadra állította és rendezte Viliam Klimáček. Jegyek
elővételben 5 euróért a VMK-ban és a Turisztikai
Információs Központban illetve 7 euróért az előadás előtt a helyszínen kaphatók.

Roma Ki mit tud? Rimaszécsen
– november 6.
A Rimaszécsi Alapiskola és az iskola mellett működő ROMARIM polgári társulás november 6.-án,
pénteken 9.00 órai kezdettel rendezi meg a roma
tanulók részére meghirdetett Ki mit tud? c. tehetségkutató versenyét a helyi kultúrházban.

MKP Katalin-bál Rimaszombatban –
november 7.
Az MKP rimaszombati ifjúsági szervezete november 7.-én, szombaton Katalin-bált szervez. A bál
zenekara az Uniqum együttes lesz, de fellép a budapesti Fiesta is. A rendezvény 19.30 órakor kezdődik a rimaszombati Városi Művelődési Központban,
s jegyek elővételben november 5.-ig beszerezhetők
a rimaszombati Tompa Mihály könyvesboltban és
a Hawai bárban. Infók a következő telefonszámokon: 0911 635 920 és 0908 853 937.

Felhívás
V. esszéíró pályázat – beérkezési
határidő: október 23.
A Pozsonyi Casino mellett működő VIDÉO
Alapítvány és a Pozsonyi Magyar Tanítási Nyelvű
Gimnázium meghirdeti az V. esszéíró pályázatot
13-16 éves tanulók számára azzal a céllal, hogy
föltérképezze a szlovákiai magyar fiatalok kulturális életét, gondolkodását, véleményét. A pályázat
formája: írásos dolgozat, azaz esszé.
A pályázat témái: „Jó szóval oktasd, játszani is
engedd!” (pedagógusportré) (Mutasd be azt a
tanítódat/nevelődet, aki legnagyobb hatással
volt eddigi szellemi fejlődésedre!); Együtt kön�nyebb (Példák lakóhelyed magyar, illetve szlovák
lakosságának konfliktusmentes egymás mellett
élésére); Lakóhelyem szakrális emlékei (Mutasd be
lakóhelyed egyházi jellegű műemlékeit – templom,
kápolna, temető...); Látogatóban Thália papjainál
(színházi recenzió) (Milyen érzéseket váltott ki belőled egy Jókai vagy Thália színházbeli előadás?).
A pályázatoknak október 23-ig kell beérkezniük a
Pozsonyi Magyar Gimnázium címére: Gymnázium
s vyuč. jaz. madarským, Dunajská ulica 13, 814 84
Bratislava, esetleg csatolt file-ként a: kulcsar.m@
freemail.hu e-mail címre. A legjobb munkák
készítőit a szervezők meghívják a verseny 2009.
november második felében zajló kiértékelésére
Pozsonyba.

Oktatási és Szakképzési Kollégium pályázatai – bead. határidő: október 23.
Kiírták a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának 2. számú pályázati felhívását a szlovákiai pályázók számára. Az alábbi
altémákban lehet benyújtani pályázatot: A
szakképzés innovációja az új szakképzési törvény
értelmében; Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás
támogatása; Felnőttképzések és szakmai továbbképzések megvalósítása; A szakoktatást támogató
országos szervezetek működési költségeinek
támogatása; Alapiskolák és óvodák részére segédeszközök beszerzése és infrastrukturális fejlesztések támogatása; Szórvány oktatási programok
és működési költségek támogatása és lebonyolító
szervezetek részére: A pedagógus-továbbképzési
törvényből adódó képzések megvalósítása. A pályázat beadásának határideje október 23. Bővebb
információ a Szülőföld Alap honlapján www.
szulofold.hu a Pályázatok menüpont alatt.

Kulcsár Tibor szavalóverseny
– jel. határidő: október 24.
2009. november második felére meghirdetik a
IV. Kulcsár Tibor Vers- és Prózamondó Versenyt,
amelyre az alapiskolák nyolcadik és kilencedik
osztályos tanulói, a négyosztályos gimnáziumok
diákjai, a nyolcosztályos gimnáziumok harmadikos és negyedikes, valamint felső tagozatos diákjai
nevezhetnek két kategóriában; a versmondók egy
szlovákiai magyar költő (ajánlott Kulcsár Ferenc)
művével, a prózamondók egy szlovákiai magyar
író (ajánlott Dobos László) alkotásával. A versenyre az alábbi elérhetőségen lehet jelentkezni:
kulcsarm@gdunaba.sk címen, ZŠ a Gymnázium
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s VJM – Pozsonyi Magyar Tannyelvű AI és Gimnázium, Dunajská 13. 814 84 Bratislava, az iskola
titkárságának telefonszáma: 02/5296-43-15, fax:
02/5292-77-69 (a jelentkező lap megtalálható a
www.gdunaba.sk honlapon). A jelentkezés határideje 2009. október 24.

Tanári konferencia Kazinczy Ferenc
születésének 250. évfordulója
tiszteletére – nov. 20.-22.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és
a társszervezők november 20.-22.-én a Magyar
Nyelv Éve alkalmával, Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulójára háromnapos tanári konferenciát szerveznek Kassán, a Márai Stúdióban.
A konferencia témáival és tartalmával magyar és
történelem szakos alap-és középiskolai tanárokat,
illetve a magyar művelődéstörténetet szerető
és arra nyitott pedagógusokat szólítja meg. A
rendezvény ökumenikus istentisztelettel kezdődik
a kassai református templomban. A témákból szemelgetve: Magyarország Kazinczy Ferenc korában
(Csorba Csaba), Kazinczy Kassája (Kováts Miklós),
Kazinczy pedagógiai nézetei (Kováts Dániel), A
„triász”, a Kassai Magyar Museum és az Orpheus
(Fehér József), A nyelvhasználattól a nyelvművelésig (Nyíri Péter), Kazinczy és Kölcsey (Dobay Béla),
A Kazinczy Ferenc Társaság kiadványai (Bojtor
István), Kazinczy könyvtára és olvasmányai (Kiss
Endre József), Kazinczy és a felvilágosodás korának módszertani megoldásai. A tanácskozás első
napján a résztvevők megtekintik a kassai Thália
Színház előadását, a második napon a kassai
Márai Sándor Gimnázium KGSZT Színpadának
bemutatóját. A szakmai tanácskozás harmadik
napján egy történelmi tanulmányútra kerül sor,
melynek helyszínei: Sárospatak és Széphalom. Az
érdeklődőknek szállást és étkezést az SZMPSZ
biztosít. Jelentkezni október 23-ig az SZMPSZ
honlapjáról (www.szmpsz.sk) letölthető jelentkezési lapon a központi iroda címére lehet (SZMPSZ
P.O.BOX 49. 945 01 Komárno, e-mail:szmpsz@
szmpsz.sk). Érdeklődni Jókai Tibor irodavezetőnél
az iroda telefonszámain: 035 7713 572, 035 7714
755 lehet.

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 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
ledahatók a minisztérium iktatójában is. A borítékra írják rá a jeligét: KNM 2010 – alprogram (az
alprogram száma és megnevezése). Mindegyik
kérvényt elektronikus úton is regisztráltatni kell
a következő címen: http: //registerkultury.gov.sk/
granty2010. Bővebb információk a kulturális minisztérium honlapján találhatók (www.culture.gov.
sk) a Grantový systém 2010 címszó alatt találhatók.
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Hirdetés

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 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

• Albérletbe adom kétszobás lakásomat Rimaszombatban. Tel: 0903
531 668
1193-42

• Albérletbe veszek 2,3 vagy
négyszobás lakást Rimaszombatban –
azonnal. Tel: 0917 423 827.
1182-44

• Jó helyen eladásra kínálok egyszobás lakást. Tel: 0918 797 715.
1189-46

• Egy vagy kétszobás lakást vásárolnánk Rimaszombatban. Tel: 0918
797 715.
1190-46

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

• Gabona, árpa, búza eladó. Ára: 10
€/q. Tel: 047/5623 504.
1191-42
• Eladó sarki, kihúzható rekamié,
bordó bőrbevonattal valamint két
kis fotellel, eredeti ára: 1261 € és
664 €. Tel: 0903 527 301, 0903 531

2009. 10. 19.

470, 5631 264 valamint 19.00 után:
5634 394.
1197-42

Állatok
• Eladók brojlercsirkék 2 kg-os
súlyban a vecseklői farmon. Ára 1,50
€/kg. Tel: 0915 650 861
1188-43

Szívedben nem
volt más
csak jóság és
szeretet
munka és küzdelem
volt az egész 		
életed
Szomorú szívvel emlékezünk halálának 5.-ik évfordulóján

ifj. Pólos Árpádra
Rimapálfalván,
aki 2004. október 25.-én hagyott itt
bennünket.
Emlékét és szeretetét örökké megőrizzük.
Felesége Erzsike, lánya Katóka, nevelt lányai, Erzsike és Zsuzsika, testvére Valika,
sógora, Béla, özvegy sógornője, Marika és
Éva, valamint a rokonság.

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

Szabad munkahelyek
Pénzügyi előadó: Wüstenrot, Biztosító, Rimaszombat – középiskolai
v. főiskolai végzettséggel • Juhgondozó: Agrokol kft., Rimabánya
– inaslevéllel • fodrász, kozmetikus:
RK Štúdio – Kureková, inaslevéllel •
Asztalos: Indeco kft., Rimaszombat
– 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.

Téli stadion nyitva tartása
október 19.-25. között:
okt. 19., hétfő: 9.00-11.30, 12.00-14.30
okt. 20., kedd: 9.00-11.30, 12.00-14.30
okt. 21., szerda: 9.00-12.00, 12.30-15.00,
15.30-18.30
okt. 22., csüt.: 9.00-11.30, 12.00-14.30
okt. 23., péntek: 9.00-11.30, 12.00-14.30
okt. 24., szombat: 11.30-15.30
okt. 25., vas.: 14.00-16.00

Érdeklődni a 0908 147 531-es
telefonszámon lehet.

Pénzre van
szüksége?
Hívjon: 0905 329 178
www.peniazeprevas.sk
2005-51

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 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

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.

Hirdessen
magyarul is!
Pénzre van
szüksége?
Hívjon bennünket:0904 354 773

www.proficredit.sk

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

2186-36, 38

2003-51

TLSZ jelenti

2009. 10. 19.
1.osztály, 11. forduló:

Nagytörék meglepő
győzelme Jolsva ellen

Kerületi bajnokságok, IV. liga, 11. forduló:

Nagybalog megtalálta a
góllövőit, Feled menetel

Tajti–Abafala 5:2 (5:1)

G: Végh (2), Molnár, Gáspár és Mihály – Köböl
(öngól) és Váradi, JV: Šonkoľ
Tajti ezzel a győzelmével megerősítette helyét
a táblázat első felében. Hazai pályán a következő
fordulóban Szirk legyőzésével az éllovasok közé
kerülhet. Ifi: 9:3

Nagybalog–Alsósztregova 5:1 (2:0)

G: Halaj J. (2), Halaj D., Baldovský és Gubala
Tiszolc–Poltár 3:2 (1:0)

G: Jakub Hurák, Slašťan és Brndiar
Nagyrőce–Ajnácskő 4:1 (0:1)

G: Magura, Majerčík, Lunter és Šestina – Uhrin

Szirk–Kisrőce 2:2 (1:0)

V. liga: Vámosfalva (Mytna)–Feled 2:5 (1:3)

G: Jakub és Ziman – Kováč és Hrachiar, JV: Šupka
Az utolsó pillanatig kétesélyes mérkőzésen mindkét csapat nyerhetett volna. Ifi: 2:0

A vendégek góljait Lipcsei (3), Váradi és Mogyoródi
lőtték.
Nyustya–Losonctamási 4:2 (2:0)
G: Zemanovič, Weresky, Petrok és Šaliga

Sajószárnya–Murány 3:0 (1:0)

Sajószentkirály–Málnapatak (Málinec) 2:1 (1:0)

G: Ferko, Legát és Kárász, JV: Bálint
A hazaiak ezzel a győzelemmel bebiztosították
helyüket a bajnokság középmezőnyében. Ifi: 6:0

G: Zsíros (2)

Lubény–Bátka 6:0 (4:0)

A következő forduló mérkőzései
és játékvezetői:

G: Šablík (2), Tamáš (2), Pašák és Konček,
JV: Juhász
A lubényiek minden szinten jobbak voltak az igen
rossz napot kifogó vendégeknél. Ifi: 13:0
Nagytörék–Jolsva 2:1 (2:0)

G: Máté és Lupták – Duna, JV: I. Krahulec
A forduló meglepetése. A kiesőjelölt Nagytörék
legyőzte a feljutással kacérkodó jolsvaiakat.

Ipolynyék–Sajógömör 4:1 (1:1)

A vendégek gólját Farkas szerezte.

1. osztály, 12. forduló: okt. 25., 12.30 és 15.00

Abafala–Rimajánosi / Filep, Juhász, Vývlek
Osgyán–Tornalja / Slabej, Botoš, Adorján
Jolsva–Klenóc (ifi nélkül) / Hodoň, Šupka, Kriak
Bátka–Nagytörék / Čepko, Bálint, Ďurík
Murány–Lubény / Fakla, Laciak, Siman
Kisrőce–Sajószárnya / Wollinger, Boldi, Rosiar
Tajti–Szirk / Pál, Rybár, Váradi

Klenóc–Osgyán 1:0 (0:0)

Hruška 78. percben lőtt gólja eldöntötte a három
pont sorsát. JV: Siman
Tornalja–Rimajánosi 4:1 (2:0)

G: Vrškový, Farkas, Szántó és Gábri – Tóth, JV:
Ivanik
Tornalja hazai mérkőzéseit rendszeresen hozza,
s továbbra is vezeti a tabellát.

1. osztály, ifi, 12. forduló: okt. 25., 12.30

Osgyán–Sajógömör / Botoš, Adorján
Diákok, 8. forduló, okt. 24., 10.00
B csoport: Feled–Ajnácskő A (12.00) / Mészáros,

Lőcsös • Nagybalog–Osgyán / Ivanik, Geče •
Gesztete–Ajnácskő B / Pataky
C csoport: Abafala–Lénártfala / Gača •
Sajószentkirály–Bátka / Verkin

A bajnokság állása:
1. FK Tornaľa  	

12

9 1 2

34 : 9

2. FK Klenovec  	

12

8 1 3

20 : 18 25

28

3. FK Jelšava  	

12

7 2 3

28 : 24 23

4. FK Tachty  	

12

7 1 4

34 : 18 22

5. FK Stárňa  	

12

5 2 5

23 : 20 17

6. FK Lubeník  	

12

5 1 6

25 : 24 16

7. FK Abovce  	

12

5 1 6

25 : 33 16

8. FK Sirk  	

12

4 3 5

25 : 19 15

9. FK Muráň  	

12

4 3 5

18 : 31 15

10. FK Bátka  	

12

4 3 5

21 : 28 15

11. FK Rimavské Janovce  	 12

5 0 7

22 : 23 15

12. FK Revúčka  	

12

4 2 6

20 : 22 14

13. FK Ožďany  	

12

2 4 6

14 : 18 10

14. FK Veľké Teriakovce  	

12

2 2 8

12 : 34 8

Ifi, 1. osztály, 11. forduló:

Sajógömör–Rimajánosi 7:2
Diákok, 7. forduló: B csoport: Feled–Ajnácskő B 5:0

• Osgyán–Gesztete 1:1 • Ajnácskő A–Nagybalog 7:2
C csoport: Lénártfala–Sajószentkirály 0:3 •

Sajógömör–Abafala 2:1

Kerületi bajnokság, IV. liga, 12. forduló, október 25.: Alsósztregova–Ajnácskő, Hegybánya

(Štiavnické Bane)–Nagyrőce, Garamszentkereszt–
Tiszolc, Nagybalog–Divény
V. liga, 12. forduló, október 25.: Szinóbánya–
Sajógömör, Losonctamási–Sajószentkirály,
Csáb–Nyustya, Feled–Fehérkút (Príbelce)

Radnóti aranyérmet szerzett Brünnben
A Lokomotíva hat birkózója utazott Brünnbe,
a város nagydíjáért rendezett nemzetközi
szabadfogású birkózótornára, amelyen 8 ország
26 egyesülete vett részt. Radnóti a 66 kilósok mezőnyében nem talált legyőzőre, s a cseh Vejsada,
a szlovák Lešanič és Miniar legyőzésével bekerült
a fináléba, ahol a hazai színekben versenyző orosz
Miroschnichenko volt az ellenfele, akit drámai
küzdelemben, az utolsó pontnak köszönhetően
legyőzött, s felállhatott a dobogó legfelső fokára.
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Újabb pont Nagymihályból
Zemplín Nagymihály–MŠK Rimaszombat 1:1 (1:1)

A nagymihályiak ott folytatták a rimaszombatiak
ellen, ahol az elmúlt idényben abbahagyták, így
ezúttal sem tudták legyőzni a gömöri együttest,
amely ha győzni nem is tudott, az egy pontot
elhozta Zemplénből. Marán Kudlík edző kénytelen
volt változtatni a megszokott összeállításon, mivel
hárman is hiányoztak az alapgárdából (Janečka,
Levický, Mráz). Ennek ellenére a most felújított
nagymihályi stadionban jó mérkőzést vívott a két
csapat. A vendégek a mérkőzés elején vezetést
szereztek, egy gyors ellentámadás végén Líška fejjel volt eredményes. Akár meg is duplázhatta volna
az előnyét a vendégcsapat, de Sihelsky buktatását
nem fújta le a játékvezető. A 28. percben Sninský
góljával egyenlítettek a hazaiak. A második félidőben a hazaiak átvették a játék irányítását, de gólt
nem sikerült elérniük. S ahogy az lenni szokott,
a kihegyett helyzetek (majdnem) megbosszulták
magukat, de a csereként beállt Morháč nem élt
a lehetőséggel. Kudlík edző ennek ellenére légedett
volt a megszerzett egy ponttal. A mérkőzést 680
néző előtt Kružliak vezette.
Zemplín Nagymihály–MŠK Rimaszombat 1:1 (1:1)

Góllövők: Sninský (28.) ill. Liška (13.),
Sárga lap: Juhász és Siheľský
Játékvezető: Kružliak, 680 néző
Rimaszombat: Kuciak – Rubint, Geri, Živanovič,
Juhász, Sihelský, Zvara, Pisár, Gibala (Morháč),
Husaník (Šándor), Líška (Vargic).
1. Púchov

12

8

2

2

15:7

26

2. Zlaté Moravce

12

6

3

3

21:13

21

3. Trenčín

12

4

6

2

17:9

18

4. Rimavská Sobota

12

4

6

2

12:11

18

5. Dolný Kubín

11

4

3

4

14:11

15

6. Prievidza

12

3

6

3

10:11

15

7. Lučenec

12

3

5

4

17:12

14

8. Michalovce

12

3

5

4

10:11

14

9. L. Mikuláš

11

3

3

5

11:14

12

10. Šaľa

12

3

2

7

6:21

11

11. Ružomberok B

12

2

3

7

8:21

9

Zdeno Marek

Asztalitenisz: 50%-os eredmény
A 2. kettős fordulóval folytatódtak az asztaliteniszezők I. ligájának küzdelmei a keleti csoportban,
ahol a rimaszombati Mladost csapata előbb a zólyomi Doprastavval, majd a selmecbányai STKM
csapatával állt asztalhoz, s amíg a zólyomiakat
11:3 arányban legyőzte (pontszerzők: Horváth és
Polgári 3,5, Voliar 2,5 és Huszti 1,5 pont), a selmecbányaiaktól szoros küzdelemben 8:6 arányú
vereséget szenvedett (pontszerzők: Polgári 2,5,
Horváth 2 és Voliar 1,5). IV. liga -2. forduló: STK
Losonc (Kálnó C)–Iskra D a S. Nyustya 13:5, SO
Kisrőce–STK Tiszolc B 14:4, DSTK RSZ– Mladosť
Relax Rimaszombat C 15:3, Mladosť Relax Rimaszombat B–STK Losonc (Kálnó D) 14:4, STK
Metabond Tornalja–STK Losonc (Kálnó B) 8:10,
ŠKP Rimaszombat–Tatran Breznička 18:0
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Elkezdődött a hokiidény
Ahogy lapunk legutóbbi számából már értesülhettek róla, elkezdődött a jégkorongozók új idénye, s a rimaszombati HKM csapatai (felnőttek, serdülők és
ifjabb diákok) is lejátszották első bajnoki mérkőzéseiket.
A felnőttcsapat új szerzeményei: Radovan Juraštík kapus és
Ľubomír Bačkor a besztercebányai HC 05 csapatától, Matej és Pavol Ďubek
a garamszentkereszti MHK-tól, Jaroslav Malatinec és Martin Belušiak a gyetvai
HC 07 csapatától, ill. Martin Goláň a breznóbányai HK-tól érkezett. A csapat játékosa maradt Jozef Ľalík, Erik Lvomský, Jaroslav Murgaš, Lukáš Ponc,
Michal Golian és František Medveď, valamint a saját nevelésű játékosok: Ján
Krahulec, Tibor Oštrom, Miroslav Durmis, Vladimír Ružinský, Michal Petrinec,
Dávid Csank, Milan Klincko, Peter Machyniak, Marian Lacko, Martin Zachar és
Tomáš Lentovský. A csapat edzője a továbbiakban is id. Peter Filipiak marad.
A cél a rájátszásba kerülés. Új formában bonyolítják le a bajnokságot, három
csoportban öt-öt csapat küzd az első két, rájátszást érő helyért. A rimaszombatiak a C csoportban az alábbi ellenfeleket kapták: Losonc, Gölnicbánya,
Homonna és Kisszeben (Sabinov).

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

jdj

Íjászsiker Balassagyarmaton is

ÖNÖK kiválasztották a kamatozást,
MI pedig kedvezményeket adtunk hozzá

Október 10.-én rendezte meg Balassagyarmaton második vadász íjász versenyét ebben az évben a Magyar Őskultúra Folyam Egyesület. A verseny a szokásos 20 célból ált össze, sokféle kategória indult, a pálya az Ipoly folyó mentén volt részben a folyó holt ágában. Bár még a bemelegítésnél úgy nézett ki,
hogy egésznapos eső vár ránk, de délre még a nap is kisütott. A rimaszombati
Bástya Íjász Klub tagjai is részt vettek ezen a versenyen és senki sem tért haza
üres kézzel! Id. Lévay Tibor felnőtt csigás, Lévay Tamás ifi csigás, Nagy Lenke
ifi tradi és Ternóczki Krisztián olimpiai gyerek kategóriában arany érmesek lettek, még Tankina Daniel olimpiai gyerek kategóriában második lett.

• 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.

*
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Prognózis -A héten már őszi időre számíthatunk, reggel és délelőtt pára-, illetve

Saját macskával egérirtást vállalunk. Telefonszám a szerkesztőségben.

ködfoltokkal. A hét elején, illetve a hét vége felé gyakran lesz borongós az idő, esőre,
záporra, kezdetben a hegyekben még havazásra is számítani lehet. Szerdától péntekig
már néhány órás napsütés is ígérkezik és a hőmérséklet csúcsértéke ekkor 10 fok körül
valószínű, sőt egy-két helyen már a 15 fokot is megközelítheti.
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.

