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Az Év aktivistája: Csobo Alica
Besztercebánya megyei önkormányzata hirdette meg
három kategóriában az Év Asszonya elnevezésű versenyét, amelybe olyan hölgyek benevezését várták, akik
a politikában, a gazdasági életben illetve a harmadik
szektorban kiemelkedő eredményeket értek el. Összesen
195 nevezés érkezett be, s köztük több magyar illetve
gömöri jelölt is akadt, akik közül a harmadik szektoraktivista kategóriában Csobo Alicát, a Kiút a jobb életbe
civil szervezet egyik motorját találta a legjobbnak
a szakmai zsűri, aki ebben a kategóriában többek között
a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség alelnökét,
Ádám Zitát előzte meg. A díjátadásra Korponán került

sor, ahol a leszűkített élmezőny tagjai személyesen is
bemutatkozhattak, s ez alapján választotta ki a szakmai
zsűri a végső győztest. „Bizony elsírtam magam, amikor
elhangzott a nevem” –, árulta el lapunknak Csobo
Alica, akinek az elmúlt két hétben ez már a második
kitüntetése, hisz a Csemadok is emlékplakettel ismerte
el a munkáját. A legjobb politikus kategóriában Marta
Sýkorová, Dobronya (Dobrá Niva) polgármestere végzett
az élen, míg a legjobb vállalkozónak a zólyomi Nataša
Harmaniakovát választották.
Beszélgetés Csobo Alicával lapunk 7. oldalán.
jdj, fotó: Anna Pisárová

A ZŤS rekonstrukciójáról is tárgyalnak
Október 27.-én, kedden kerül sor a rimaszombati Városi Képviselő-testület októberi ülésére, amelyen jelentés
hangzik el a 2007-2013-as időszakra tervezett városfejlesztési koncepcióról, a városi befektetések helyzetéről,
az októberben elvégzett ellenőrzésekről, a Városi Sportklub zárszámadásáról, s megvitatják a képviselők
a ZŤS telephelye – az ipari parkok barna mezős támogatása keretén belül – tervezett rekonstrukciójának
lehetőségeit. Az ülés a volt Megyeháza üléstermében 9.00 órakor kezdődik, s minden, a város dolgai iránt
érdeklődő polgárt szeretettel látnak.

Ismét a monoki polgármestertől
visszhangzik a magyarországi
sajtó, aki már elkészítette azt
a bizonyos kártyát, amelyre a szociális segélyt utalják
az arra rászorulóknak. Az
érintettek segélyt így csak
bizonyos boltokban, s alapvető
élelmiszekrekre, gyógyszerekre,
s egyéb létfontosságú dolgokra
(villany, fűtés) használhatják
fel. A hon egyik, kisebbik fele
rasszizmussal vádolja a polgármestert és a követőit, míg
a „csendes” többség a szurkolótáborába avanzsált át (s ezek az
emberek képezik majd a Jobbik
szavazótáborát is). A polgármester felkészült arra az esetre is,
ha netán alkotmányellenesnek
találnák a lépését, s népszavazás
kiírásával fenyeget. Talán nem
tartozik szorosan a témához, de
eszembe jutott egyik kocsmáros
ismerősöm panasza, aki a minap
ritkán látható forgalmat bonyolított le, holott hétköznapról volt
szó és még segélyosztás sem volt
a láthatáron. Ismerősömet legjobban mégis az lepte meg, hogy
sokan forinttal akartak fizetni. Ki
is derült gyorsan, hogy miért lett
ekkora keletje az egyébiránt nem
túl fizetőképes magyar valutának, a községben ugyanis aznap
osztogatta a Rákóczi Szövetség
a beíratkozási segélyt. A megyei
választásokon az elnökjelöltek
között szerepel Marián Kotleba
szélsőjobboldali politikus is. Alig
egy hónap, s nálunk is lemérhetjük, hogy benne mennyien
bíznak, ugyanis ahogy halad az
idő, egyre többen lesznek, akik
teljesen kiábrándulva az állam
tehetetlenségéből a radikális
megoldás mellett teszik le a
voksukat.

Nyerjen velünk!
Lapunk hatodik oldalán találnak
egy érdekes fotót, amihez
frappáns képaláírást keresünk. A
legszellemesebb beküldő jutalma
20 €. Beküldési határidő: november 3. S ne feledje, még Toplista
játékunkkal is nyerhet.
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Meddig lehet még feszíteni a húrt?
Nem csak a környékbeli, hanem négy
szomszédos megye területén lévő
falvak polgármesterei is eljöttek
Rimaszombatba, hogy a Most-Híd párt
és Simon Zsolt kezdeményezésére
megfogalmazzák tiltakozásukat
a kormány megszorító intézkedései
ellen. A polgármesterek a jövő évi
költségvetés módosítását kérik.
A jelenlévők közt sok független, de az MKP és más
pártok színeiben is megválasztott polgármestert
lehetett találni. A peremvidéki települések vezetői
levélben kérték a parlementi képviselőket, hogy
a kormány 2010-es költségvetését ne fogadják el.
A települések legalább a 2008-as szintű támogatást várnák el jövőre, ami ugyan szűkös, de normális alapműködéshez elég lehet. 2009-ben szinte
mindegyik gömöri faluban módosítani kellett már
a költségvetést. Erre a megtakarítások bevezetése
miatt és az állami kasszából gyéren érkező jövedelemadó miatt is szükség volt. Ebben az évben legkevesebb húsz százalékkal kevesebbet költhetnek

a települések. Emiatt 2009 utolsó negyedévében
akár a falvak működése is kérdéses lehet. Érintett
az oktatásügy, a szociális hálózat és lassan már az
alapszolgáltatások is. Molnár Gyula polgármester
megerősítette, Tajti községben például már a községi hivatal napi működését kellett csökkenteni,
novembertől heti négy napig tartanak csak nyitva.
Úgy tűnik, sok helyen már nem lesz pénz a háztartási hulladék elszállítatására vagy a közvilágításra.
Az is előfordulhat, hogy az iskolák, óvodák működtetése is problémássá válik. A községi hivatalokban
dolgozó alkalmazottak idén nem várhtanak semmilyen prémiumot. Van olyan falu is a Rimaszombati járásban, ahol a polgármester munkaviszonyát
kell megváltoztatni.
A rimaszombati találkozón mindegyik polgármester elégedetlenségének adott hangot. Keményen bírálták a 2010-re tervezett költségvetést. Nem
látnak garanciát arra sem, hogy a 2007-2013-as
uniós pályázati időszakban bármilyen fejlesztésbe
belefogjanak. Ha a parlamentben elfogadják a jövő
évre tervezett állami költségvetést, tartalékalap
képzésére szinte biztosan nem lesz lehetősége a

Komolyak a gondok

falvaknak. A polgármesterek nagy többségben
azon a véleményen vannak, ha nem kapják meg
a 2008-as szintű támogatást a jövő évre, akkor komoly gondjaik támadnak az iskolákkal és a szociális hálózattal. Azt is megállapították, a vidéken élő
emberek már olyan szegények, hogy nem bírnának
kifizetni magasabb adókat vagy illetékeket. A polgármesterek tiltakozását Simon Zsolt parlamenti
képviselő juttatta el a kollégáinak. Azóta információink szerint még legkevesebb ötven, az ország
más régióiban megválasztott polgármester írta alá
a tiltakozást.
Kép és szöveg: gemma

Kampányt indított a tűzoltóság
A tűzesetek elterjedése miatt a tűzoltóság kampányt indított, amelyben fel szeretné hívni a lakástulajdonosok figyelmét az otthonukban leselkedő
veszélyekre.
A múlt év folyamán az országban 770 tűzeset
történt, amelyek során 1 millió € anyagi kár keletkezett. Ezek során 11 ember vesztette életét és 61
személy különböző sérüléseket szenvedett. Ezek a
tragédiák megelőzhetőek lettek volna körültekintő
és óvatos viselkedés, s az alapvető tűzvédelmi szabályok betartásával. A lakástüzek keletkezésének
fő okai a dohányzás, nyílt lánggal való manipulálás,
elektromos berendezések meghibásodása illetve
azok szakszerűtlen használata.
Mivel a dohányzás és a nyílt láng használata a
tűzesetek egyik legelterjedtebb oka, ezért soha ne
használjunk nyílt lángot illetve ne dohányozzunk
a lakásban olyan helyen, ahonnét lehetősége van a
lángoknak továbbterjedni. Soha ne dobáljunk égő

tárgyakat vagy csikkeket a liftaknába vagy az utcára az ablakon keresztül. A konyhában ne hagyjuk
felügyelet nélkül a tűzhelyet, a gyufát és öngyújtót
tartsuk távol a gyerekektől. Az elektromos hálózatot rendszeresen ellenőriztessük villanyszerelővel,
az egyes áramköröket ne terheljük túl. A meghibásodott készülékeket ne használjuk, javításukat,
ugyanúgy mint a hálózatét, bízzuk szakemberre. A
hősugárzókat működés közben tartsuk távol a gyúlékony tárgyaktól és semmi esetre se takarjuk le. Ha
mégis tűz törne ki lakásunkban, hasznos lehet, ha
van kéznél tűzoltókészülék. Többféle is kapható és
a befektetett összeg még mindig jelentősen kisebb,
mint az esetlegesen keletkező kár.
	Rengeteg tűzesetnél kellett sajnos a tűzoltóknak szembenézniük, olyan akadályokkal, amelyek
miatt értékes perceket vesztettek az oltás során.
Ezért pár egyszerű szabály betartásával jelentősen
segíthetjük őket, hogy hatékonyan végezhessék

Boldog születésnapot Kamenár Éva!
Nem is olyan régen írtam
le róla, hogy ő a Tompika
lelke, aki nélkül elképzelhetetlen lenne régiónk
legnagyobb rendezvénye,
a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó
Verseny. Ő volt, aki
1992-ben létrehozta ezt
a versenyt, s kiharcolta,

hogy ebben az elfeledett régióban is legyen végre
valami, majd amikor a verseny léte ismét bizonytalanná vált, akkor első hívó szóra jött. Jött az idén
is, holott olyan tragikus esemény játszódott le a
családjában, amely után csak kevesen álltak volna
fel. De abban is biztos vagyok, hogy ez a verseny a
maga több száz résztvevőjével segített begyógyítani a sebeit.
A runyai és tornaljai gyökerekkel rendelkező
Kamenár Horváth Éva színésznőnek készült,

munkájukat. A víz, gázvezetékek és a főkapcsolók
környékén ne tároljunk semmit. Az itt elhelyezett
tárgyak megakadályozhatják az egyes berendezések kikapcsolását. Hasonlóképpen tartsuk rendben
a folyosókat, lépcsőházakat. Soha ne zárjuk be és
ne torlaszoljuk el a menekülési útvonalakon található ajtókat. Kritikus esetben életeket menthetnek
meg. A fali tűzcsapok mindig legyenek használatra
kész állapotban. A parkolókat mindig úgy használjuk, hogy maradjon elég hely a tűzoltóautók
számára is. Tűz esetén minél hamarabb értesítsük
a tűzoltóságot a 150-es illetve 112-es segélyhívószámon. Bejelentésünk során adjuk meg nevünket,
elérhetőségünket és azt, hogy hol és mi ég. Kiérkezésükig próbáljuk meg megfékezni a tűz tovaterjedését a rendelkezésünkre álló eszközökkel. Égő
elektromos berendezés esetén oltás előtt mindig
áramtalanítsuk azt.
lovas

el is töltött némi időt a MATESZ színpadán, s
bár nem vert ott gyökeret, a színészethez és az
előadóművészethez soha nem lett hűtlen. Kapcsolatait, tapasztalatait évtizedek óta az amatőr
mozgalomban kamatoztatja, számtalan országos
verseny létrehozásában vállalt oroszlánrészt,
legyen az a Jókai Napok vagy a rimaszombati szavalóverseny. A Csemadok Művelődési Intézetének
főmunkatársa. Munkáját a mozgalom Kulcsár
Tibor-díjal ismerte el.
Kedves Éva, Isten éltessen még sokáig! Jó, hogy
vagy nekünk.
Juhász Dósa János
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Javításra várok!

Télre éjjeli szállást biztosít
a város a hajléktalanoknak
Január folyamán
Rimaszombatban új
szálláslehetőséget
biztosít a város
az itt élő hajléktalan
férfiak számára
a Hviezdoslav utcai
menedékhelyen.
A városban emelkedik a hajléktalanok száma. Jelenleg 25 férfi és 17 nő él az utcán, akik gyakran
koldulnak a bevásárló központok környékén és éjszakáikat a kórház területén töltik. A 2008 decemberében bezárt hajléktalanszállón annak megszüntetéséig közülük 22 fő élt.
A járási székhelyen jelenleg nincs lehetőség
a hajléktalanok elhelyezésére, ezért döntöttek a
korábban a megye tulajdonában lévő Hviezdoslav
utcai otthon 49 791 eurós rekonstrukciója mellett.
Az évi 99 582 eurós megyei támogatást élvező, 25
férfinak szállást és tisztálkodási lehetőséget bizto-

sító éjjeli menedékhelyet a város üzemelteti majd,
míg be nem indul a megye által tervezett Félúton
az otthonhoz projekt. A nőket átmenetileg, télen a
Krízisközpontban helyeznék el, végleges szállásukat a Városi Közterület-fenntartó Vállalat volt irodaházában alakítanák ki.
Az október 7.-én tartott képviselő-testületi ülésen a képviselők a Gorkij utcai szálló helyzetével
is foglalkoztak. Szavazásra került az ingatlannak a
Városi Lakásigazgatóság (VL) által indítványozott
nyilvános árverésen való értékesítésének javaslata. Svetozár Müller ügyvezető (képünkÖn) szerint
a szálló működtetése veszteséges, ezért az erre a
célra fordított összeget más, nyereséges ágazatoktól kell elvonni. Hosszú távon kihathat a cég pénzügyi helyzetére is, amelynek esetleges veszteségei a
város költségvetését terhelnék. Nem utolsósorban
pedig a szálló működtetésére fordított összeget ingatlanjaik korszerűsítésére is lehetne fordítani. Az
eladásra tett javaslatot a képviselők elutasították.
lr, fotó: jdj

Győry Dezső és a Szomorú vasárnap

2003-ban döntött úgy a Csemadok Rimaszombati
Területi Választmánya, hogy őszi rendezvénysorozatát városunk egyik neves, de háttérbe szorult alkotójáról, Győry Dezsőről nevezi el, aki bár hamar
elkerült szülővárosából, mégis élete végéig gömöri
maradt, s élete második felében megjelent trilógiájában ennek a régiónak állít halhatatlan emléket.
Halálának 35. évfordulóján a Győry Dezső Napok
szervezői tanári konferenciával szerettek volna
emléket állítani, s életművét megidézve az utókort
emlékeztetni emberi és írói nagyságára. A kezdeményezés igen tiszteletreméltó volt (a Csemadok
Rimaszombati Területi Választmánya mellett a
Pro Scholis polgári társulás bábáskodott a rendezvény körül), a megvalósítás már felemásra, az
érdeklődés pedig igencsak foghíjasra sikeredett. Az
előadók megválasztása sem volt minden esetben
a legszerencsésebb, de a legfájóbb az értő érdeklődők hiánya volt. Nem sok magyartanárt láttam,
akinek mondott volna bármit is Győry Dezső neve,
s bizony kételkedve fogadtam a szervezők azon
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Nem ma és nem tegnap rongálták meg a
Rimajánosi felőli bekötő úton a magyar nyelvű
helységnévtáblát, mégis mintha senkit se
zavarna. Talán nem kerül akkora összegbe, hogy ne lehetne kicseréltetni, s ennek
nemcsak a város magyar lakói örülnének, de a
városunkba érkező turisták első benyomása is
kellemesebb lenne.

Kép és szöveg: jdj

Hetente találkoznak a magyar
nyugdíjasok

igyekezetét, hogy a költő műveit ismételten kiadassák. A neves, Gömört felmutató trilógia első két
része (Viharvirág, Sorsvirág) a Magyar Könyvklub
1998-as kiadásának jóvoltából ma is beszerezhető,
s antikváriumokban a verseskötetei is megvannak.
Ahogy megtudtam, a gimnáziumban csak érintőlegesen említik meg a nevét, az alapiskolákban nem
is tudnak róla. Látván a tanárok „lelkesedését”, ez
valószínűleg továbbra sem változik, s egyre kevesebben leszünk, akiknek Rimaszombat és Gömör
egykori nagyjai, zászlóvivői példát mutatnak, s erőt
adnak a további ittmaradáshoz.
A Győry Dezső Napok keretében látták vendégül a komáromi Jókai Színház Szomorú vasárnap
c. előadását, amely valószínűleg keveseket hagyott
hidegen, hiszen az utóbbi évek egyik legjobb színházi előadásának tapsolhattak, amelybe csak a
végén színrelépő politikusok rondítottak bele, de
szerencsére az előadással ellentétben ők a gyorsan
felejthető kategóriába tartoznak.

A rimaszombati nyugdíjasok hetente egyszer
találkoznak, s hogy mivel is töltik el az időt, a
klub elnökétől, Hadobás Lászlónétól kérdeztük meg.
- A Wass Albert Kört nyolc évvel ezelőtt
Tamás Ilonka néni alapította, én négy
évvel ezelőtt vettem át tőle. Minden héten
találkozunk, a városban zajló rendezvényeken rendszeresen részt veszünk, s mivel
cserkészek is vagyunk, a koszorúzások során
ebben a minőségben rójuk le kegyeletünket. A
délutáni összejöveteleinken énekelünk, az ünnepelteket felköszöntjük, legyen az születésnap, névnap, értékes olvasmányokat olvasunk,
ami nekünk való információkat tartalmaz,
főleg a különböző, minket is érintő betegségek érdekelnek bennünket. Verset szavalunk,
történeteket mesélünk, a múlt eseményeit
felidézve a történelmi naptár szerint minden
hónapban megemlékezünk az eseményekről.
Nyáron jártunk a parasznyai lecsófesztiválon,
ahonnét díjal érkeztünk haza, oklevelet, vázát
és ajándékot kaptunk. A faliújságra mindig
kirakjuk a terveinkről szóló információkat, a
mikulást és a karácsonyt is megünnepeljük,
s évzáró ünnepséggel fejezzük be az évet. Az
összejövetelek vidám, családias légkörben
zajlanak, ahová érdemes eljárni a nyugdíjasoknak, főleg az egyedülállóaknak. Jó érzés tudni
azt, hogy tartozunk valahová – zárta rövid
összefoglalóját Hadobásné.

Kép és szöveg: Juhász Dósa János
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Bocskai-emlékkiállítás a Tompa-héten
A Tompa Alapiskola Nyugat-lakótelepi épületének könyvtárában a Tompa-hét keretén belül
október 19.-én a Bocskai-emlékkiállítás ünnepélyes megnyitására került sor. A Rákóczi Szövetség
Balogvölgyi Helyi Szervezete, – melynek elnöke
Homoly Erzsébet –, még idén februárban hirdette
meg az Emlékezzünk Bocskaira c. pályázatot,
melyre a 8-15 év közötti korosztály jelentkezését várták. A pályázatba a rimaszombati Tompa
Alapiskola (TMI), a Tompa Mihály Református
Gimnázium (TMRG), a Magán Szakközépiskola
(MSZ), a feledi Szombathy Viktor Alapiskola
(SZVAI) tanulói kapcsolódtak be. A zsűri elnöke
a TMAI történelem szakos tanára, Angyal László
volt. A pályamunkákban lehetőség nyílt a fejedelem életének bemutatására, de a hajdúságot,
a Habsburg-ellenes felkelést, a Bocskai-korabeli
viseleteket felidéző munkákat is szívesen vették.
A kiállítást Orosz István, az alapiskola igazgatója

nyitotta meg, aki beszédében jelezte, hogy ezzel
akarnak tisztelegni a 405 éve elkezdődött első
Habsburg-ellenes felkelés előtt. Angyal László
emlékezett Bocskai István erdélyi fejedelemre,
míg Nagyferenc Katalin beszámolt a VI. Rákóczitábor mindennapjairól, amely július 18-29 között
Gernyópusztán zajlott. Itt készültek a pályázók
alkotásai. Ezután került sor a díjátadásra. A díjazottak: Bede Krisztina (TMAI), Zsíros Krisztina
(TMAI), Hacsi Gábor (TMRG) – I. helyezettek;
Fodor Judit (MSZ), Kisantal Barbara (TMAI), Ádám
Márk (SZVAI) – II. helyezettek; Meringer Arnold
(SZVAI), Balogh Barbara (SZVAI), Köböl Dávid
(TMAI) – III. helyezettek. Homoly Erzsébet a
pályázaton részt vevő tanároknak (Angyal László,
Zagyi Beáta, Nagyferenc Katalin és Burszki Katalin) is megköszönte a munkájukat, akik szintén
emléktárgyat vehettek át. A kiállítás két hétig
tekinthető meg a könyvtárban.

Cserediák akció Pécsváradon
A rimaszombati Szakközépiskola és
a pécsváradi IV. Béla Élelmiszeripari
Szakközépiskola közötti több éves
együttműködés alapján ebben az évben
is megszervezték a cserediák akciót.
Ez alapján 6 diák 1 tanárral Rimaszombatból Pécsváradra utazott, míg
a pécsváradi diákok Rimaszombatban
töltöttek el egy hetet.
Október 5-én reggel indultunk útnak, három
órakor már Pécsvárad szépségeiben gyönyörködhettünk, s meglátogattuk a IV. Béla Élelmiszeripari Szakközépiskolát és az Arany cipót, ahol
a lányok a szakgyakorlatot abszolválták. Másnap
az Arany cipó vezetősége fogadott bennünket,
körbesétáltunk az épületben, megismerkedtünk
az alkalmazottakkal, akik fokozatosan felvilágosították a diákokat az egyes műhelyek titkairól.
Ellátogattunk a cukrászműhelybe, a pékségbe,
a hűtőházba, a szendvicskészítő műhelybe, a csomagolóba és az Arany cipó boltjába is. A diákok
a cukrászműhelyben kipróbálhatták tudásukat,
összehasonlították a munkameneteket. Délután
meglátogattuk a környező falvakat, megismerkedtünk az ott élők szokásaival, történelmével és
a táj szépségével. Szerdán az Arany cipó cukrászműhelyében kezdődött a napunk. A diákok
különféle sütemények elkészítésénél segédkeztek,
s szeretetük és hálájuk jeléül Florida süteményt
sütöttek az Arany cipó alkalmazottai és a tanári
kar részére. Este a pécsváradi diákok diszkóval
kedveskedtek, s hajnalig együtt roptuk a táncot.
Csütörtökön egész napos kiránduláson vettünk
részt. Meglátogattuk Pécs városát. Először a pécsi
székesegyház szépségében és kincseiben gyönyörködtünk, aztán megnéztük a pécsi Ókeresztény
sírkamrákat. Ellátogattunk a Nemzeti Színházba,

végigsétáltunk Pécs műemlékekkel teli főterén.
Ezt követte az igazi nagy meglepetés: belépőjegy
Magyarország egyik leghíresebb Marcipán Múzeumába, ahol olyan hírességekkel is találkozhattak,
mint pl. Elvis Presley, Harry Potter, Shrek és még
sorolhatnám. Később ellátogattunk Pécs egyik
legnagyobb bevásárlóközpontjába, az Árkádba,
s vendéglátóink elvittek bennünket Pécs legmagasabb pontjára, a TV-toronyba, ahonnan a táj
szépségében gyönyörködhettünk.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a két iskola vezetőségének és mindenkinek, akik segítették a kirándulás létrejöttét, hogy a diákok (Illés Kaludia,
Jéney Dóra, Seres Anna, Szabó Karin, Ruszó Krisztina, Ruszó Rita és osztályfőnökük, Bálint Katalin)
számára gyönyörű perceket szereztek.
Bálint Katalin

Kép és szöveg: csölle

Elindult a Comenius
projekt a Tompa Mihály
Alapiskolában
Július óta köztudott, hogy a Tompa Mihály
Alapiskola projektjét – amit Finnországgal,
Spanyolországgal és Dániával közösen hoztak
létre – 25 ezer euróval támogatta a Szlovák Nemzeti Ügynökség. Október elején a
projekt koordinátora, Ádám Norbert és az
iskola igazgatója, Orosz István részt vett egy
előkészítő találkozón Andalúzia déli részén,
Algecírasban. A találkozón a partnerek megbeszélték az elkövetkező időszak teendőit.
A „comeniusos” gyerekekre sok feladat vár,
mivel december elsején beindul a négy ország
közös webmagazinja, melynek szerkesztői ők
maguk lesznek, és már most kezdik gyűjteni
az információkat különböző témákban, s
a gyerekek már lázasan készülnek a skypekonferenciákra, ahol végre megismerhetik
külföldi barátaikat, készülnek a sportnapokra
és már angolul tartják a testnevelés órákat.
A projekt-találkozókat ebben az iskolaévben
Finnországban és Dániában, a következő
iskolaévben pedig Spanyolországban és
Szlovákiában rendezik meg. A négy ország
iskolái a kirándulások mellett sok más érdekes
programmal fogják színesíteni ezt a nem mindennapi projektet. A koordinátor és az iskola
igazgatója pozitívan értékelte a találkozót, és
bíznak annak sikerében.
szerk.
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Arany fokozatot szerzett a Szivárvány
Népdalkör Vámosgyörkön
,,A dallam egy szív dobbanása, mely
összeköti az emberek lelkét. Énekeljünk
egy szebb, boldogabb jövőért!
Énekeljünk együtt!”
– e szavakkal vette kezdetét 2009. október 10-én a
Vámos Települések Szövetsége (VTSZ) által rendezett nemzetközi II. Virág János Énekkari Találkozó
és Verseny Vámosgyörkön.
A VTSZ a Vám- és Pénzügyőrség védnöksége
mellett immár másodszor rendezte meg a találkozót, melynek névadója a néhai vámosgyörki kántortanító Virág János, akinek közművelődési tevékenységét, munkáját szerették volna a szervezők
megmutatni, példaként állítani a ma embere elé.
Nagybalog – egykor Vámosbalog – tagja a VTSZnek, így kapott a Szivárvány Népdalkör meghívást
a nemzetközi énekkari találkozóra, melyen a magyarországi csoportok mellett Szlovákia és Románia is képviseltette magát. A zsűri 2 kategóriába
sorolta a 13 fellépő csoportot: egyszólamú kórusok,
népdalkörök ill. többszólamú kórusok. A nagyba-

logi asszonyok a népdalkörök kategóriában arany
fokozatot szereztek!
Az eredményhirdetést követően a helyi Mindenszentek templomban a csoportok meghallgatták az óbudai Albert Schweitzer Kamarazenekar
koncertjét, ami igazán nem mindennapi élmény
volt! A közös vacsora után a dalos ajkú nagybalogi
asszonyok és kísérőik bár kissé fáradtan, de élményekkel telve indultak haza. Köszönet Lévay Tibor
karnagynak a felkészítésért!
Kép és szöveg: Pál Gabriella

Megyei választások – 2009
Lejárt a nevezési határidő, s mint
már lapunkban olvashatták, régiónkból hatvanhárman pályáznak a hat
megyei képviselői helyre. Megalakultak
a választási bizottságok is, amelyek
október 20.-ig le is tették az esküjüket
(felvételünk Korláton készült).
A választás kétfordulós lesz, a képviselőjelöltekre csak november 14.-én 7.00 és 22.00 óra között
lehet szavazni, míg az elnökjelölteknél második
fordulóra is sor kerülhet, amennyiben a kilenc
jelölt közül nem szerzi meg a leadott szavazatok
többségét, vagyis 50% plusz egy szavazatot. Fontos tudni, hogy ellentétben az elnök- ill. az európai
parlamenti választásokkal ezúttal nincs lehetőség
választói kártya kiváltására, tehát mindenki csak

Sikeres
pályázatokat
nyújtott be
a Palóc Polgári Kör
Döntött a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC)
elnöksége a Szülőföld Alap Önkormányzati
együttműködési és Informatikai Kollégiuma és
a SZAKC által kiírt „Önkormányzatok és helyi
közösségek által működtetett magyar vagy
kétnyelvű közösségi portálok (honlapok) költségeihez való hozzájárulás” című pályázatokról, s a régiónkból több pályázat is sikeresen
szerepelt. Rimaszombatból a Református
Lelkészi Hivatal weblapja (www.rimaszombat.reformata.sk), míg Fülekről a Csemadok
alapszervezetének (www.csemadokfulek.sk)
pályázata volt sikeres, így mindkét szervezet
387 eurót kapott honlapja további működtetésére. Régiónkból sikeres pályázatot nyújtott
be a Palóc Polgári Kör is, amely önálló, magyar
nyelven létrehozott weboldalként (www.
ospaloc.webnode.sk) és térségi gyűjtőportálként hirdeti magát darnyai székhellyel, s négy
beadott pályázatukat is támogatta a kuratórium. A gesztetei Méta Polgári Társulás (www.
metaoz.webnode.sk), a gömördétéri (web.
stonline.sk/gem.dechtare) és a jesztei önkormányzat (www.jestice.webnode. sk) is frissítheti honlapját, s reklámozhatja közösségét.
A Palóc Polgári Kör szeretné létrehozni a régió
magyar falvainak hiteles gyüjtőportálját   magyar nyelven, ellensúlyozni ezzel a már kialakított helyi szlovák gyűjtőportálokba besorolt
magyar falvak sablonos bemutatását, színes és
hiteles képet mutatni a térség palóc falvainak
múltjáról és hétköznapjairól.
jdj

a saját lakhelyén szavazhat – tájékoztatta lapunkat Pósa Zoltán, a rimaszombati Körzeti Hivatal
illetékes munkatársa. A képviselőjelöltek névsorát
és a rimaszombati választási körzeteket november
9.-én megjelenő 45. számunkban közöljük.
Kép és szöveg: jdj

Táncoslábú fiatalok Tamás Gábor koncertjén
Kisebb meglepetéssel szolgált kövecsesi koncertjén
Tamás Gábor, ugyanis három száma alatt is táncosok emelték a műsor színvonalát. Mint kiderült,
a nagybalogi Szendrei Róbert és rimaszécsi Ujj Barbara lepték meg ezzel nemcsak a közönséget, hanem magát a művészt is, s bár a páros első alkalommal lépett fel együtt, ez a teljesítményükön nem
igen látszott. Főleg a nagybalogi Szendrei Róbert
volt elemében, akit lapunk 2007 karácsonyán már
bemutatott, s aki azóta is sorra nyeri az országos és
a nemzetközi versenyeket. Nem olcsó hobbiról van
szó, hisz ahogy édesanyja elárulja, egy-egy speciá-
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lis, jobb minőségű cipő kb. 4 ezer koronába kerül,
de az is csak pár hónapig bírja a terhelést. A rimaszombati Kereskedelmi Akadémia tanulója, –bár
támogatja a Pipacsok c. kezdeményezés–, a további
fejlődése érdekében további támogatók jelentkezését is szívesen venné. Aki látta a kövecsesi produkciót, az bizonyára egyetért velem, hogy megéri
támogatni a táncra született fiatalembert, akiről az
elkövetkező években bizonyára nagyon sokszor
hallunk még.
Kép és szöveg: jdj
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Lapajánló
Irodalmi Szemle – 2009/10
A tartalomból: Csehy Zoltán: Orp-

heusz teste, Kulcsár Ferenc, Kopasz
Katalin, Mizser Attila, Antalík József
és Öllős Edit versei, Márkus Béla Dobos László Hólepedő c. regényéről, Grendel Lajos:
Magyar líra és epika a XX. században (35.), Horea
Garbea tárcái, Végh Péter: A lépcső, Pavel Sibyla:
Extrénisták

Katedra – 2009/október
A tartalomból: Szászi Zoltán: A

lángoló János vitéz, Szilvássy József:
Folytatás és kezdés, Gyermekeink
népbetegségei: Az elhízás, Az első
hónapok az óvodában, Az élet nyelve II., Tanulási
zavarok és megelőzésük, Hogyan nevel a ló?, Az
ember és környezete, A szaknyelvoktatás nehéz-

Fogyasszon sütőtököt!
A sütőtök szezonja szeptembertől januárig tart.
Ebből a vitaminokban gazdag zöldségből nemcsak
desszerteket, de leveseket, köreteket is készíthetünk. A sütőtököt régen a népi gyógyászatban
máj-, vesebetegségek esetén alkalmazták, jótékony
hatással van a szívműködési zavarokra, kiváló hashajtó és béltisztító, égési sérülések gyógyítására
borogatásként használták, de a magja állítólag még
a köszvényt is csökkenti. A megfázásos betegségek
hatékony ellenszere: tüdőgyulladás, felfázás, légúti
megbetegedések, köhögés esetén hasznos. Erősíti
az immunrendszert, és rákmegelőző hatású. Allergia és bőrpanaszok ellen is javallott. A zöldség húsa
igen gazdag karotinoidokban; sötét sárga színe is
árulkodik a sok béta-karotinról, ami a szervezetünkben A-vitaminná alakul. Ezenkívül C- és E-vitamin-forrásunk, a magja pedig magnéziumot, káliumot és B-vitamint szolgáltat szervezetünknek.
Kedvcsinálóul íme a sütőtöktorta receptje: Hozzávalók (4 személyre): A tésztához: 10 dkg háztartási
keksz, 3 tojásfehérje, 10 dkg dió és 12 dkg barnacukor. A töltelékhez:kb. 1 kg sütőtök, 2 evőkanál tej,
2 tojás, 15 dkg barnacukor, fél-fél mokkáskanál só,
őrölt bors, szerecsendió, fahéj, szegfűszeg és 0,3 dl
whisky. Elkészítés: A sütőtököt megmossuk, félbe-

Jeles Napok
ségeiről, Az élő népdal mint pillanatfelvétel, Csáky
Tibor, a hegyek szerelmese, Katedra-versenyek.
Poszteren: A (cseh)szlovákiai magyar könyvkiadás
(2.)

Kassai Figyelő
– 2009/október
A tartalomból: Bábel Balázs: Az aradi
vértanúk kivégzésének 160. évfordulóján, Musical-láz Kassán, A középkor
visszatért Királyhelmecre és Leleszre, Konferencia
a beneši dekrétumokról, Bemutatkozott a Voces
énekegyüttes, Van, ami nem az anyagiakon múlik –
Gondolatok a Thália Színház bemutatójáról, Czine
Mihály-díjat kapott Máté László, A kárpátaljai magyarság viharai, Füleken nagy hangsúlyt fektetnek
a turizmusra, Új harang Abarán
A folyóiratok megvásárolhatóak a rimaszombati
Tompa Mihály könyvesboltban.

vágjuk, magjait kikaparjuk. Héjastól nagyobb kockákra vágjuk, tepsire tesszük, és sütőben, közepes
lángon megsütjük. Amíg kihűl, a kekszet és a diót
ledaráljuk. A tojásfehérjét habbá verjük, de mielőtt
teljesen megkeményedne, a cukrot is beledolgozzuk. A kekszet és a diót beleszórjuk, majd egy 20-30
cm átmérőjű, enyhén kikent, morzsával behintett
formába öntjük. Sütőben nagy lángon 15 percig
sütjük. Ez idő alatt a sütőtököt meghámozzuk, és
áttörjük. Az így kapott tökpüréhez hozzáadjuk a tejet, a cukrot, a kissé felvert tojásokat, a fűszereket
és a whiskyt. A masszát az elősütött tésztára öntjük,
majd közepes lángon 45 percig tovább sütjük.

10 %-os
kedvezmény 44. hét

Várjuk a képalát!
Íme, a hónap fotója. Várjuk szellemes
képaláírását. A legjobb munkát 20 euróval
jutalmazzuk.

Piaci árak Rimaszombatban
– október 22.-én

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály könyvesbolt

Október 28. – a cseh függetlenség napja,
cseh nemzeti ünnep
október 31. – a reformáció napja
Halloween éjszakája
november 1. – Mindenszentek ünnepe
november 2. – Halottak napja
* 65 éve, október 19.-én halt meg S. Szabó
József költő, író, irodalomtörténész (szül.
1862. aug. 15.-én Serkében). Rimaszombatban és Sárospatakon tanult, Fügében
nevelősködött, majd a rimaszombati
református főgimnázium lelkész tanára lett.
Ő kezdeményezte a rimaszombati Tompaszobor felállítását, s összegyűjtötte Tompa
kéziratait a helyi múzeum számára.

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.

sárgarépa		
zeller		
burgonya		
hagyma		
paprika		
kápiapaprika
paradicsom
uborka		
káposzta		
piros káposzta
gyalult káposzta
kelkáposzta
karfiol		
vajbab		
fejtett bab		
sütőtök		
fekete retek
szilva		
alma		
cékla 		

0,35-0,80 €/kg
0,50-1,00 €/db
0,30 €/kg
0,40-0,60 €/kg
0,70-1,49 €/kg
0,80 €/kg
0,70 €/kg
1,20 €/kg
0,30 €/kg
0,60 €/kg
0,35 €/10 kg
0,70 €/kg
0,80 €/db		
1,80 €/kg
4,66 €/kg
0,70 €/kg
0,99 €/kg
1,29 €/kg
0,50-0,80 €/kg
0,40-0,70 €/kg

Gömöri sztárok
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Tamásfala nagykövete: Csobo Alica
(Kis) Asszony nagy szívvel
Csobo Alica két
komoly kitüntetést
is kapott a napokban, a Csemadok
emlékplakettel
tüntette ki, s ő lett
a megye asszonya
az aktivisták
kategóriájában. A díjakról, Tamásfaláról, az élete értelmét jelentő közösségi
munkáról is beszélgetünk.
Két hét alatt két díjat is kaptál. Megleptek vele?

Nagyon. A Csemadok díjal abszolút nem számoltam, ugyanis tavaly felkértek, hogy legyek
elnökségi tag a tamásfalai szervezetben, de a betegségem miatt ezt nem vállalhattam. Amit ugyanis elvállalok, azt szeretném teljes erővel, minden
energiámat bevetve végigcsinálni. Így is igen nagy
elánnal, többnyire túlhajszoltan élek, rengeteg
tervem és elképzelésem van, de mindehhez erő
és egészség kell. S olyan helyzetben vagyok, hogy
számolgatni kell azt is, hogy mikor van a kezelés,
mikor jön rám a rosszullét, s ehhez kell az egész
életemet igazítani. Nyolc éve küzdök ugyanis egy
igen súlyos, daganatos betegséggel, s számomra
minden nap ajándék az élettől, és ezt szeretném
értelmesen kitölteni. Mindkét kitüntetés nagyon
jólesett, s külön köszönöm mindenkinek, hogy
rám gondoltak. Ezek a díjak ugyanis nemcsak
nekem szólnak, hanem mindazoknak is, akikkel
együtt dolgozom és tesszük amit kell és amit lehet.
Arra külön büszke vagyok, hogy igen családias
a hangulat a szervezetben is, szinte családtagok
vagyunk, s nem irigykednek, hanem velem együtt
örülnek a sikereknek. De csak a köszönet hangján
tudok szólni a képviselőtársaimról is, akik segítettek abban, hogy Tamásfalán elinduljon valami
és nem feledkezhetem meg a polgármester úrról
sem, aki a kezdetektől fogva hitt a szervezetünk
sikerében.
Mutassuk is be az olvasóknak a Kiút a jobb életbe
civil társulást, amelynek az egyik oszlopos tagja
vagy Szántó Sándorral együtt.

Mint vállalkozó, egy kis üzletet üzemeltettem
Tamásfalában, itt találkoztam Szántó Sándorral,
aki Magyarországról nősült ide. Neki már voltak
tapasztalatai a civil szervezetek terén, hisz ez
odaát már jóval előrébb járt, mint nálunk, s amikor látta, hogy állandóan jótékonysági akciókat
szervezek, támogattam pl. a korláti gyerekotthont
vagy ha az Új Szóban felhívást tettek közé egy beteg kisgyerek támogatására, azonnal gyújtőakciót
indítottam, felajánlotta, hogy közösen hozzunk
létre egy polgári társulást. Tetszett az ötlet, így
belevágtunk a dologba, s 2005 májusában egy
lakossági fórumon bemutatkoztunk. Elkezdődött

a gyakorlati munka is, takarítottunk Tamásfalva
területén, segítettünk az idősebb, segítségre szoruló embereken, s amivel legjobban felkeltettük
az emberek figyelmét, kitakarítottuk a tamásfalai
temetőt. S amikor többen, főleg az idősebbek
eljöttek megköszönni, akkor kezdtem el hinni
a vállalkozás sikerében. De fogadott minket a
polgármester is, aki ugyancsak reálisnak tartotta
az elképzeléseinket és maximális támogatásáról
biztosított bennünket.

tékonysági estet, s kisebb nagyobb-akciót (nőnap,
Valentin nap) szerveztünk az elmúlt évek során.
Fontosnak tartjuk a gyerekekkel való foglalkozást
is, Tamásfalán az utóbbi évtizedekben egyre több
a roma származású, s azt hiszem, hogy nem árt,
ha ezek a gyerekek is megszokják a társasági létet,
s diszkókat is szerveztünk a számukra. Helyet
biztosítottunk a nevelőszülők egyesületének is,
s most már itt rendezzük a lakossági fórumot is a
város vezetőivel, amelyen mindig telt ház van.

Volt hely, ahol összejöhettetek?

Elégedett vagy azzal, amit a képviselő-testületben sikerült elérned?

No, ez kardinális kérdés volt Tamásfalán, ahol annak idején nagyon élénk kulturális és társadalmi
élet folyt, de mivel elveszett a kultúrház, így nem
volt olyan hely, ahová az emberek összejárhattak
volna. Később sikerült megszerezni az óvoda
épületét, de ez már abban az időszakban történt,
amikor városi képviselő lettem.

Nem bizony, s erre nagyon büszke vagyok. Felkérést kaptam a lakóktól, s minden politikai háttér
és támogatás nélkül sikerült bejutnom, ahol annak
idején én voltam az egyetlen független képviselő.

Elővettem a minap a választási szórólapomat,
s az ott felsorolt prioritások többségét sikerült
teljesítenem. Ezek: segíteni a hátrányos helyzetű
embereken, az utak rendbetétele, az épület visszaszerzése mind megvalósultak vagy folyamatban
vannak. A csatornázás, bár nagy visszhangot
váltott ki, bízok a polgármester úr ígéretében,
hogy az aszfaltozásra is sor kerül még ebben a
választási ciklusban. S volt még egy prioritás,
polgárőrséget szerettünk volna kialakítani Tamásfalán belül, s bár ez még nem jött össze, de azért
nem adtuk fel.

Tamásfala jelenleg Rimaszombat városrészét
képezi.

Az utóbbi időben nagyon sok bírálat éri a képviselő-testületet és a város vezetését is.

A városhoz tartozunk papíron, de igencsak
elhanyagolnak bennünket. A polgári társulásunk
nem véletlenül kezeli prioritásai között ennek
a közösségnek a múltját is, s idővel szeretnénk
építeni is erre, s falunapot szervezni. Majálist már
szerveztünk, aminek nagyon jó visszhangja volt, s
kiderült, hogy szükség van ezekre a közösségerősítő akciókra.

Sok álmatlan éjszakám volt már miattuk, s főleg az
bánt, hogy egyesek mindenkit egy lapra vesznek,
s úgy mocskolnak, hogy soha még nem kérdeztek
meg bennünket egy-egy ügyben. S ami legros�szabbul esik, amikor egyes képviselőtársaim
mocskolódó véleményét olvasom, holott nekünk
nem ez lenne a feladatunk, hanem minden
erőnkkel segíteni a városban élőkön, s közösen,
pártszínekre való tekintet nélkül együtt dolgozni.

Ha jól tudom, nem pártszínekben szereztél mandátumot.

Ez mind nagyon szépen hangzik, de miből él meg
a szervezet?

Legfontosabb prioritásunk segíteni a szociálisan
hátrányos helyzetben élő embereken és családokon. Tamásfala területén sok egyedülélő idős
ember is él, akik szintén segítségre szorulnak.
Annak idején 122 embert is alkalmaztunk ösztönző (aktivációs) munkán, de mivel ma már nem
alkalmazhatunk embereket, a városon keresztül
12 embernek adunk munkát, van négy önkéntesünk, műhelymunka keretében 2 rokkantnak
adunk munkát, s két munkahely még függőben
van. Az ösztönző munkán lévőkkel most a temetőt
takarítjuk, az év során a környezetünkre összpontosítunk. Remek a kapcsolat a Városi Közterületfenntartó Vállalattal és a Városi Hivatal környezetvédelmi osztályának a vezetőjével, Bozó Jánossal
is. A napi munka mellett nagyon nagy gondot
fordítunk a jótékonysági és közösségi estekre is, a
már említett majális mellett nagyon jól sikerültek
a Katalin bálok, amelyeknek bevételeit az onkológiai osztály javára vagy hátrányos helyzetben lévő
gyerekek támogatására fordítottuk, s nem egy jó-

S a megyei díjra ki terjesztett fel?

Bejött egyszer az irodába a lányom, aki olvasta a
felhívást, s egyszerűen bejelentette, hogy ő most
engem felterjeszt erre a díjra. 195 ember közül
választottak ki engem, előbb egy zsűri szűkítette
a kört, majd a korponai díjátadón választották
ki a győzteseket. Amikor bemondták a nevemet,
el is pityeredtem. Murgaš, a megyefőnök amikor
odajött hozzám, rá is kérdezett, hogy magyar
vagyok-e. S látszott a szemében, hogy a mosolya
őszinte, ezzel is azt üzenve számunkra, hogy
az egyszerű szlovák és magyar emberek között
nincsenek ellentétek. S hadd emeljem ki, hogy bár
a díjat én vettem át, az mindazok érdeme is, akik
segítenek a munkámban, akik tartják bennem a
lelket, s naponta elhitetik velem, hogy nem szabad
feladni, s az utolsó pillanatig harcolni kell. Szeretnék ugyanis az a tamásfalusi kislány maradni,
aki voltam, aki a tenyerén hordja a szívét, s próbál
segíteni azokon, akik azt igénylik.
Juhász Dósa János, fotó: Gecse Attila
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Csordás János
Harminc évvel ezelőtt rombolták le (2.)

A korabeli írás a Gömöri Hírlapban.

A Gemerské zvestiben és a Gömöri Hírlapban 1970.
augusztus 19-én az alábbi írás jelent meg, amely
„hivatott volt tudatni” az olvasókkal az elkerülhetetlen és megmásíthatatlan változásokat. Az akkor
leközölt, fordított magyar szöveg nem azonos az
eredeti szlovák nyelvűvel, kihagytak belőle lényeges közlendőket. [Nagyzárójelben a kommentárom
olvasható.] Íme:
„1971-ben lesz 700 éves városunk. Amikor e szép
jubileum elé tekintünk, valamennyiünkben felmerül a kérdés: vajon mit élt át hét évszázados történelme során városunk. Érdemes elgondolkozni e
város történelmén, jövőjén egyaránt. A jövő, mely
a szakemberek asztalán látható tervrajzok és makettek formájában sokat ígér. Az elképzelések fokról-fokra valósulnak meg, öltenek valamennyiünk
szeme láttára formát. A város történelmi múltja
gazdag, sokrétű. Az eltelt időszak során lépést tartott a társadalom fejlődésével. Alapvetően megváltozott urbanisztikai koncepciója olyan irányban,
hogy fokozatosan Gömör szellemi és társadalmi
központjává nőtt. Amíg jelenlegi formáját öltötte, biztosan sok fáradozásba került a lakosainak,
építőinek. Jellegzetes a város úthálózata, mely az
utóbbi időben egyre több gondot okoz, egyre inkább szűknek bizonyul a fokozódó automatizáció
[helyesen: motorizáció] következtében.
	Egy városi séta során könnyen meggyőződhetünk arról, mi városunkban szép, s mi az, ami javításra, felújításra vagy felépítésre szorul. [Gyenge és
nem szakmai érv, hisz mindenkinek más tetszik.]
Ugyanakkor tudomásul kell vennünk, hogy minden város történetében jelentkezik egyszer a generációs probléma. Ez alól Rimaszombat sem képezhet kivételt. Ez az időszak városunk történelme

során éppen a 700 éves jubileum időszakára esik.
A nagy átépítés először éppen a történelmileg legrégibb negyedeket érinti majd. [Feltehető a kérdés:
Miért? Ha az 1948–1973 közötti időszakban erre
a szakemberek nem kerítettek sort, nem kreáltak
semmilyen generációs problémát, miért pont az
1968 utáni Husák-féle normalizációs korszakban
határozták el Rimaszombat eme legrégebbi részének: az óvárosnak a megsemmisítését? És hogyan
számolták ki az időpontot? Területileg tovább bővíthették volna a várost, ha éppen ez a szándékuk.
Folytatódhatott volna az addigi hagyomány: előbb
beépítetlen területeket beépíteni – a Rima mindkét
partján található volt ilyen, aztán folytatódhatott
volna az óváros átalakítása. Talán az volt a hátsó
szándék, azaz a cél, hogy minden, ami a beszélő
múlthoz és a helyi tősgyökeres lakossághoz kötődik, legyen az városnegyed (az óváros, Tamásfalva),
temető (a régi városi és a tamásfalvai), zsinagóga,
semmisüljön meg. Ez a „generációs (ál)probléma”!
Fordítsák meg a lakosság számarányának az összetételét!]
Érdemes egy pillantást vetni az elmúlt 25 esztendő
időszakának építő sikereire. A város területén az
említett időszak óta 1913 lakásegység épült, állami és szövetkezeti építkezés keretében, 356 lakást
pedig egyéni építő épített. [Ha az építő sikereket
egy „szakember” csupán a lakásépítésre korlátozza, akkor a dolog kezd egyértelművé válni.] A lakosság számának növekedése megköveteli, hogy
állandóan keressük a városfejlesztés lehetőségeit.
A mutató [inkább: irányelv] minden esetben a városfejlesztési terv lesz, melyet a besztercebányai
Stavoprojekt készít egy [majdani] 30 ezres lélekszámú város részére. [Itt esik le a tantusz: a városfejlesztés egyenlő a lakásépítéssel, a többi nem annyira fontos. Például a játszóterek, a parkolóhelyek,
az úthálózat, főleg a járdák végleges kiépítésére
kevésbé fektettek hangsúlyt, ezek a lakásépítés és
lakásátadás mellett másodlagos vagy harmadlagos
problémák maradtak évekig, sőt évtizedekig, avagy
végleg elfelejtődtek – mint például a Gottwald, ma
Tamásfalvai utca járdájának megépítése; immáron három évtizede várat magára, holott mind az
1974-es, mind az 1994-es városrendezési tervben
kiemelt helyet kapott, interpellációk hangzottak el
ez ügyben, de hasztalan.]
Szorosan ehhez a tervhez fűződik már a mostani is, mely lassan a Partizán teret teljesen megváltoztatja. [Telitalálat a „lassan” szó: akkor még nem
sejtették, hogy negyvenhárom évet jelent majd.]
Az elkövetkező ötéves terv során többek között
itt épül egy 140 lakásegységet magába foglaló háztömb, egy szálloda és egy művelődési ház, valamint
adminisztratív épület, bolthálózat és piactér. [Az
„egy” háztömbből kettő lett, az adminisztratív épület megjelölés a pártházat fedi, s a bolthálózat nem
épült ki.] A Partizán tér átépítésével veszi kezdetét

a már említett régi negyedek felújítása. [Ebben egyértelmű csúsztatás, pontosabban: hazugság rejlik,
mert nem a meglévő régi negyedet fogják felújítani,
hanem azt bontják majd le, hogy a helyébe teljesen
eltérő jellegű (panel)negyedet építsenek. Még az
utcák nyomvonala se maradt meg, egy kaotikus
közúti hálózatot hoztak létre.]
Városunk egyik legrégibb negyede az ún. „Közép”. [Ezt a megnevezést a fordításban kapta az
óváros, az eredeti szlovák szövegben így szerepel:
„Ďalším územím mesta je územie sídliska Stred.”
Lefordítva: A további városi terület a Közép-lakótelep területe – vagyis maga az óváros.] Az itt létesítendő lakótelep építésével [ezzel a kijelentéssel
megcáfolták az előző állítást, egyben igazolták
a széleskörű szanációt] megenyhülne városunk
egyik égető problémája, a lakáskérdés. [Ennek az
„égető” problémának a túldimenzionálását részben politikai alapon teremtették meg.] A tervek
szerint itt nem kevesebb, mint 1056 lakásegység
épül. A központi lakótelep építése elsősorban a
Družby, Sodomská, Veľkomostská, Novomestská,
Rimavská, Halenská, Rybárska, Garbiarska,
Cukrovarská és a Čs. armády utcákat érinti. [Barátság, Sodoma, Nagyhíd, Újváros, Rima, Szűrszabó,
Halász, Tímár, Cukorgyári és Csehszlovák Hadsereg utca. A felsorolás pontatlan, kimaradt a Kishíd
és a Tópart utca. A Jánošík, a Leningrádi és a Rima
túloldalán levő Győzelem utca házsorairól nem
esik szó. Vagy hiányos a cikkíró városismerete,
vagy nem tulajdonított jelentőséget a pontosságnak.] A lakások 1-4 szobásak lesznek. Csak természetes, hogy a lakótelepek környékét megfelelő
üzletek és a különböző szolgáltatások hálózatával
látják el. Itt kap többek között elhelyezést egy 22
tantermes alapiskola, kisdedóvó [bölcsőde], s az
autósok örömére garázssort is létesítenek. [Mindenkinek, aki garázst akart, magának kellett azt
megépítenie, a város csak a telket és a lehetőséget
adta. Rimaszombatban az volt a gyakorlat, hogy
a későbbiekben ezekhez a garázsokhoz a város a
legtöbb helyen nem építette ki a megtervezett bekötő utakat, a mai napig kaviccsal felszórt földutakon közelíthetik meg a tulajdonosok a garázsukat;
aszfaltozott bekötőutat ott építettek, ahol „fontos”
funkcionárius lakott.] A lakótelepen keresztül egy
modern út vezet, mely két részre osztja azt. Az
alapiskolát a mai „Sereg” helyén építjük fel – így a
rimaparti lakónegyed iskolásai részére is otthont
nyújt majd. Simon János mérnök, a JNB beruházási oszt.vez.” Se a korábbiakban, se a későbbiekben
nem írták le a lapban magyarul a szlovák nemzetiségű Ing. Ján Šimon nevét. Ennél az írásnál megtették; valószínűleg azt akarták bevinni a köztudatba,
hogy „magyar embertől” ered a város átépítésének
a gondolata. Ján Šimon karrierje ezután felfelé ívelt
egészen a járási nemzeti bizottság alelnöki funkciójáig.
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 44. hétre
Október 31., szombat
Salvator gyógyszertár
November 1.., vasárnap
Gyógyszertár a Kauflandban

Meghívók
Jancsó Zoltán képíró kiállítása,
Salgótarján – okt. 28.

Fogorvos
Október 31.-nov. 1., szom.-vas.
MUDr. Kretová Mária, Rimaszombat,
Sport u. 14., tel: 047/ 56 22 619

MOZIMŰSOR
Október 29.-31., csüt.-szombat, 18.00

A holdhercegnő
angol-francia-magyar családi kalandfilm,
rendezte: Csupo Gábor
Október 30.-31., péntek-szombat, 16.00

A padláson vagyis Kinek
van ma születésnapja?
cseh-szlovák-japán rajzfilm
október 29.-31., csüt.-szombat, 20.00

Az árva
misztikus amerikai-kanadai horror

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 püspök.
Megtekintehtő lesz a Ferenczy-kripta is, s a rendezvény szeretetvendégséggel zárul a Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében.

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
október 20.-án az alábbi
személyek adtak önkéntesen
vért: Ladislav Fazekaš, Miroslav
Fazekaš, Andrea Kováčová, Pavel
Bokor és Peter Úrek Rimaszombatból, Vas János, Vas István
és Csíkfejes Árpád Bátkából,
Asztalos Tibor Tornaljáról,
Miroslav Kováč Klenócról, Štefan
Repka, Stanislav Vrábeľ és Peter
Bambura Rimakokaváról, Emil
Gecko Cserencsényből, Ján Rohár
és Branislav Rohár Meleghegyről,
Jaroslava Bálintová Rimaszécsről,
Tomáš Malatinský Kecegéről,
Rúgó Róbert Feledről, Molnár
Erika Rimajánosiból, Pavol Mandrik
Kelenből

Tankcsapda
és Rómeó
Vérzik-koncert
Füleken – okt. 30.
A Tankcsapda, a Rómeó
Vérzik és a Phoenix
együttes ad koncertet
Füleken a Klub Művelődési Központban október 30.-án, pénteken
18.30 órai kezdettel.

Vidám Halloween Rimaszombatban
– okt. 30.
A Városi Művelődési Központ (VMK) szervezésében
az idén is sor kerül a Halloween-partyra Rimaszombatban október 30.-án, pénteken 18.00 órai kezdettel.
Találkozó a VMK előttti szökőkútnál.

Felhívás
XI. Országos Kossuth Szónokverseny
Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Magyar Nyelvtudományi
Társaság tanári Tagozata és az Anyanyelvápolók Szövetsége meghirdeti a tizenegyedik Országos Kossuth
Lajos Szónokversenyt a pedagógusképző intézmények
nappali tagozatos hallgatói, a joghallgatók, a teoló-
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gushallgatók, továbbá a 18–30 éves fiatalok számára
az egész Kárpát-medencéből. A verseny időpontja:
november 13. és 14., helyszíne: az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának díszterme (Budapest, V. ker., Egyetem tér 1–3. I. emelet). A verseny két fordulóból áll: I.
része (november 13-án): Előre elkészített beszéd (maximum 6 perc), amelyet papír nélkül kell elmondani. A
beszéd témája: „…miért nő a fű, hogyha majd leszárad?
Miért szárad le, hogyha újra nő…?” – S így van értelme? (Babits Mihály: Esti kérdés) II. része (november
14-én délelőtt): Rögtönzött beszéd (maximum 3 perc),
melynek témáját a helyszínen közlik. A versenyhez – a
hagyományoknak megfelelően – egy retorikai konferencia kapcsolódik, melynek témája a retorika és határtudományai. Jelentkezni lehet a következő címen:
ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 240. További információk a 00361-485-52-00/5353-as telefonon.

Országos bábos képzés – jel. nov. 9.-ig
A Csemadok Művelődési Intézete november 20-22-én
(péntek-szombat) országos bábos képzést rendez
Galántán a Viktória panzióban. A rendezők elsősorban a Duna Menti Tavaszra készülő színjátszó- és
bábcsoportok vezetőire és a színjátszó-, bábcsoportok
alakításának gondolatával foglalkozókra számítanak,
valamint azokra az óvónőkre és tanítónőkre, tanítókra,
akik a színjátékot, bábjátékot pedagógusi munkájukban szeretnék hasznosítani. Az érdeklődők november
9-ig jelentkezhetnek az alábbi címen (a jelentkező lapokat postán, faxon, e-mailban küldhetik): Osvetový
inštitút Csemadoku, Bacsákova 240/13, P.O.BOX 16.,
929 01 Dunajská Streda. E-mail: huszar@csemadds.sk,
vagy intezet@csemadok.sk, fax: 031/ 550 98 30
Információ: telefon: 031/552 24 78, (Takács Ottó, Molnár Zsuzsa, Kecskés Marika). A jelentkezési lap letölthető a www.csemadok.sk honlapról is.

Országos színjátszó képzés – jel. nov. 9.-ig
A Csemadok Művelődési Intézete november 19-21-én
(csütörtök-szombat) a XI. Egressy Béni Országos
Színjátszó Fesztivál keretén belül országos színjátszó
képzést rendez Szepsiben (Moldava nad Bodvou). A
foglalkozáson a XI. Egressy Béni Országos Színjátszó
Fesztiválon szereplő egyik színjátszó csoport előadása,
előadásának egy-egy jelenete kerülhet elemzésre, az
adott tematika szerint. Az érdeklődők november 9-ig
jelentkezhetnek az alábbi címen (a jelentkező lapokat
postán, faxon, e-mailban küldhetik): Osvetový inštitút
Csemadoku, Bacsákova 240/13., P.O.BOX 16., 929 01
Dunajská Streda. E-mail: huszar@csemadds.sk, vagy
intezet@csemadok.sk, fax: 031/ 550 98 30. Információ:
telefon: 031/552 24 78, (Takács Ottó, Molnár Zsuzsa,
Kamenár Éva – 0908 7888555). A jelentkezési lap letölthető a www.csemadok.sk honlapról is.

Állítsuk meg a kazettabombák további
használatát!
Az Amnesty International emberjogi szervezet szeptemberben elindította a kazettabombák terjedése
elleni kampányát. A szervezet hírlevelében, hívta
fel a figyelmet a szeptember 3.-án tartott sajtótájékoztatójukon elindított megmozdulásra. Legújabb
közlönyükben teret kaptak a romák helyzetével és az
oktatással foglalkozó akcióik is. A szervezet további
tevékenységéről bővebb információk, honlapjukon a
www.amnesty.sk weboldalon találhatók.
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Hirdetés

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

• 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

• 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.
716-43

• Albérletbe adok egyszobás lakást
Rimaszombatban a Rima-lakótelepen. Mobil: 0903 658 781.
1219-43

Szolgáltatások
• Szállítás és költöztetés autóval.
Tel: 0903 515 109.
148-43

• Kedves hölgyek – Vásárláskor
vásárlói kártyát kap, amellyel
különböző kedvezményekhez juthat.
Kezdje el a bónuszpontok gyűjtését.
Részletek a Moletka üzletben, Rimaszombatban, a Vasúti u. 9. sz. alatt.
734-43

• Földmunkák minibagger-rel. Tel:
0903 515 109.
1208-52

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

• Olcsón eladók üzleti berendezések – állványok, pultok, fogasok,
próbababák. Tel: 0944 018 904.
1213-43

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

Autó-motor
• Szekrényes Avia 31 eladó. Tel: 5694
274, 0904 592 962.
1200-45

2009. 10. 26.

Akit szerettünk,
búcsú nélkül
ment el.
Szörnyű dolog,
mit nem ért az
ember.
Könnycsepp
gördül végig az arcunkon.
Ez azért van, mert hiányzol nagyon.
Hiányodat elviselni nagyon nehéz.
Örökké élni fog a fájó emlékezés.
Szeretettel emlékezünk halálának
2. évfordulóján

Együd Tamásra
Serkében
Anyja, testvére és a gyerekek

EUROMOTEL

Uszoda nyitva tartása
október 1.-től

Restaurant

Hétfő: 8.00-15.00, 17.00-20.00
Kedd: 8.00-15.00
Szerda: 8.00-15.00, 17.00-20.00
Csütörtök: 8.00-20.00
Péntek: 8.00-15.00, 17.00-20.00
Szombat: 10.00-20.00
Vasárnap: 10.00-20.00

Kassai út, Rimaszombat

Érdeklődni a 047/56 22 972-es
telefonszámon lehet.

Menünk új ára 2,70 €/81,34 SK

A Városi Közterület-fenntartó
Vállalat értesíti az érdekelteket, hogy
az Általános Egészségügyi Biztosító
(Všeobecná zdravotná poisťovňa)
ügyfelei csütörtökönként 12.00 és 20.00,
szombatonként 10.00 és 20.00 óra között
50%-os kedvezménnyel (amíg a limit
tart) vehetik igénybe a fedett uszoda
szolgáltatásait.

Szabad munkahelyek
Köszönetet
mondunk minden
kedves rokonnak, barátnak,
ismerősnek és
mindazoknak,
akik 2009.
október 16.-án elkísérték utolsó
útjára a rimajánosi temetőbe drága
fiunkat,

Ing. Pálkovács Attilát,
aki 27 éves korában távozott el körünkből. Köszönjük a sok virágot, mellyel
hozzájárultak fájdalmunk enyhítéséhez.
A gyászoló család

Joker Aga nagyraktár
és bolt, Rimaszombat,
Mikszáth K. u. 47.
(a régi gimnázium mellett)
Nyitva: kedd és péntek
között 10.00-tól 16.00-ig
047/5631264, 0903 531 470

Játékok és sportszerek
kedvezményes vására
Mindig alacsony árak!!!
Különböző kedvezmények!
Heti akciónkból:
BAUER Jégkorong szett
39,90 € (1202,-Sk)
Snowboard cipő 33,30 €
(1003, -Sk)
Élethű, többfunkciós baba
16,60 € (500,-Sk)
Távirányítós autók, repülőgépek 5 €-tól (151, -Sk)
2231-44

Téli stadion nyitva tartása
október 26.-nov. 1. között:
okt. 26., hétfő: 9.00-11.30, 12.00-14.30
okt. 27., kedd: 9.00-11.30, 12.00-14.30
okt. 28., szerda: 9.00-12.00, 12.30-15.00,
15.30-18.30
okt. 29., csüt.: 9.00-11.30, 12.00-14.30
okt. 30., péntek: 9.00-11.30, 12.00-14.30
okt.31., szombat: –
nov. 1., vas.: 09.00-10.30, 14.00-16.00
Érdeklődni a 0908 147 531-es
telefonszámon lehet.

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.

HARNÓCZ
autósbolt

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 város eladásra kínálja
az alábbi ingóságát
PROTON 415 Gli típusú RS 251AV
rendszámú gépkocsi
Kikiáltási ára 330-€.
Emissziós és műszaki vizsgája 2009.
október 25-ig érvényes
Az átíratás költségei a vásárlót terhelik.
Kérvényeiket a Városi Hivatal jogi és
vagyoni osztályának vagyoni előadósságára kézbesítsék.
A vételár az adásvételi szerződés aláírása
után, helyben fizetendő.
Lakossági fórumok Rimaszombatban

Kedvezményes akkumulátorok:
45 Ah
39 €
55 Ah
48 €
62 Ah
53 €
180 Ah 141 €
Fagyálló folyadékok 2 €-tól
Az összes téli termék kiváló áron
kapható.
Cím: Kuzmányho 8,
Rimaszombat,
tel.: 047/56 24 535
2232-45

A rimaszombati Városi Képviselő-testület
döntése alapján az alábbi időpontokban
találkozhatnak az egyes városrész lakói
a város vezetőivel és a Városi Hivatal
alkalmazottaival:
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

Kisiparosok, kézművesek bemutatkozási
lehetősége Rimaszombatban
A Rimaszombati Városi Galéria reprezentációs lehetőséget biztosít
Rimaszombat és környékéről származó kisiparosok, kézművesek
számára. Várják mindazok jelentkezését, akik a karácsonyi ünnepek
előtt szeretnék a nagyközönség számára bemutatni tevékenységüket.
Lehetőség nyílik az árucikkek helyszínen történő közvetlen eladására is.
A jelentkezők küldjék el nevüket és elérhetőségeiket
a szilvia.bodor@hotmail.come-mail címre!

TLSZ jelenti
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Liptószentmiklós–Rimaszombat 3:0

Vereség az újonc otthonában

Nem megy a rimaszombatiaknak az
újoncok otthonában: a pár hónappal
ezelőtti alsókubini zakó után (1:4)
most Liptószentmiklóson szenvedtek
osztálykülönbségű vereséget.

Liptószentmiklós–Rimaszombat 3:0 (0:0)

Góllövők: Peter Tomko (54., 66.), Šupej (90.).
Sárga lap: Morháč. Játékvezető: Hádek, 620 néző.
Rimaszombat: Kuciak–Rubint, Geri, Zsivanovics,
Juhász–Janečka, Zvara, Piszár (72. Levický),
Morháč (80. Vargic)–Sihelský (75. Šándor), Gibala.
A rimaszombatiak a 15. fordulóban október 31-én szombaton 14.00 órától az alsókubini együttest fogadják.

Az első félidőben nem született gól, bár mindkét
oldalon akadtak helyzetek. Kuciak többször is
bravúrral védett, míg a másik oldalon Sihelský
már a kapust is kicselezte, de nem találta el az üres
kaput. A hazaiak aktívabbak voltak, jobban adogattak, s szünet után a vezetést is megszerezték:
Kapláň beadása után Peter Tomko lőtt a hálóba –
1:0. A 66. percben ismét ő volt eredményes, ezúttal
az ex-rimaszombati Bella szöglete után – 2:0. A
kegyelemdöfést a 90. percben ismét szögletet
követően Šupej adta meg – 3:0. „Megmutatkozott,
hogy hét nap alatt három meccs túl sok a mi csapatunk számára. A hazaiak frissebbek voltak, rajtunk
látszott, hogy a Slovan elleni kupameccs sokat
kivett a csapatból, nehézkesen mozogtunk. Az első
félidőt még valahogy kibírtuk kapott gól nélkül,
a másodikban azonban nagy hibákat vétettünk…
Nem lenne szabad pontrúgások után gólt kapni”
– elégedetlenkedett Marián Kudlík, a rimaszombatiak vezetőedzője.

Labdarúgó Szlovák Kupa, 3. forduló:

1.osztály, 12. forduló:

Tajti az őszi szezont ezzel a kiütéses győzelemmel
a harmadik helyen zárja. Ifi: 6:1

Gombala Rimajánosin
megtalálta góllövőcipőjét
Abafala–Rimajánosi 2:4 (2:2)

G: Farkas (2) – Albert, Petrík, Uhrin és Gombala,
JV: Filep
Minden téren jobbak voltak a vendégek. Ifi: 6:1
Osgyán–Tornalja 1:2 (1:1)

G: Krnáč – Kárász és Szántó, JV: Pál
Forró hangulatú mérkőzés, ahol a játéktéren kívül
egy-két pofon is elcsattant.
Jolsva–Klenóc 0:0

JV: Hodoň
A mérkőzést a két csapat a látási viszonyok miatt
alig tudta befejezni.

Slovan–Rimaszombat 2:1

Nem vallott szégyent a rimaszombati
labdarúgócsapat a Szlovák Kupa 3. fordulójában a bajnok Slovan otthonában,
végül mégis a papírforma érvényesült, és
a Slovan jutott be a legjobb nyolc közé.
Nem ijedtek meg nagy nevű ellenfelüktől a rimaszombatiak, Morháč a 11. percben kapufát lőtt, két
perccel később pedig Gibala tiszta gólhelyzetbe
került. Saláta utánanyúlt, lerántotta, s azonnal
mehetett is az öltözőbe, mert Valášek kezében
villant a piros lap. A megítélt szabadrúgást Piszár
végezte el, és 18 méterről nagyszerűen kilőtte a bal
felső sarkot – 0:1. A Slovant megzavarta a gól, a
rimaszombatiak kihasználhatták volna ellenfelük
zavarodottságát, de Janečka és Sihelský bátor
felfutásaiból nem alakult ki igazi gólveszély. A 34.

1. osztály, ifi, 12. forduló:
Osgyán–Sajógömör 10:1

Asztalitenisz, I. liga:
Varannó–Mladost Rimaszombat 7:7 (pontszerzők:

Horváth és Voliar 3-3, Huszti)
Nagymihály–Mladost 8:6 (Horváth 3, Voliar 2 és

Huszti 1)
Rimaszombat 14:4, STK Losonc (Kálnó D)–STK
Metabond Tornalja 9:9, Mladosť Relax Rimaszombat C–Mladosť Relax Rimaszombat B 2:16,
STK Tiszolc B–DSTK Rimaszombat 2:16, Iskra D
a S Nyustya–SO Kisrőce 7:11, Jednota Málinec–STK
Losonc (Kálnó C) 7:11

Kerületi bajnokság, IV. liga, 12. forduló:

Ajnácskő aranypontokat
gyűjtött, Nagybalog
a kiesőjelöltek között
Alsósztregova–Ajnácskő 1:3 (1:2)

G: Urbán (2) és Berki
A vendégek góljait Lunter és Majerčík lőtték.
Garamszentkereszt–Tiszolc 1:1 (0:0)

G: Hurák
Nagybalog–Divény 1:2 (1:0)

A hazaiak gólját Halaj lőtte.

V. liga, 12. forduló:
Szinóbánya–Sajógömör 2:2 (2:0)

Kisrőce–Sajószárnya 7:0 (4:0)

G: Balogh és Lukács

G: Derdák (3), Čatlóš, Dubovský, Darmo és
Hrachiar, JV:Wollinger
Sajószárnya a mérkőzésre már feltett kezekkel
érkezett. Ifi: 5:0

Losonctamási–Sajószentkirály 3:2 (1:1)

Tajti–Szirk 10:2 (7:0)

Góllövők: Gaucho (34.), Halenár (81.), ill. Piszár
(14.). Sárga lap: Juhász, Gibala, Geri, piros lap:
Saláta (13., Slovan)
Játékvezető: Valášek, 1 032 néző.
Rimaszombat: Kuciak–Rubint, Geri, Zsivanovics,
Juhász–Zvara–Janečka, Piszár, Morháč (67. Líška,
87. Šándor)–Gibala (87. Vargic), Sihelský.

IV. liga, 3. forduló: STK Losonc (Kálnó B)–ŠKP

JV: Čepko
Nagytörék utolsóként fordul tavasszal, de még
nem mondta ki az utolsó szót. Ifi: 1:3

G: Végh (3), Mihály (3), Molnár (2), Pál G. és Pál T. –
Súkeník és Herich, JV: Slabej

Slovan–Rimaszombat 2:1 (1:1)

A 9:0 • Nagybalog–Osgyán 1:0 • Gesztete–Ajnácskő
B 3:2 C csoport: Abafala–Lénártfala 1:1 •
Sajószentkirály–Bátka 12:2

Hegybánya (Štiavnické Bane)–Nagyrőce 4:2 (2:0)

G: Matajs (2) – Levický és Svinčiak, JV: Fakla
Úgy néz ki, hogy minden rőcei rangadó
pontosztoszkodással végződik. Ifi: 2:9

percben Ivana beadása után Gaucho egyenlített –
1:1. Szünet után rákapcsoltak az égszínkékek (akik
talán egy kicsit lebecsülték egy osztállyal lejjebb
játszó ellenfelüket), s bár támadásaik nehézkesek
voltak, Kuciak nem unatkozott a rimaszombati
kapuban. Egyre fokozódott a Slovan-nyomás,
Halenár több távoli lövéssel is próbálkozott, sikertelenül. A 81. percben azonban szabadrúgáshoz
jutottak a hazaiak, s Halenár (Piszárhoz hasonlóan) a kapusnak esélyt sem adva a hálóba lőtt – 2:1.
A Slovan ezzel bejutott a legjobb nyolc közé, szurkolói azonban a rimaszombatiakat tapsolták meg a
mérkőzés végén. „Nem kell szégyenkeznünk, mert
igencsak megnehezítettük a favorit dolgát. Sajnos,
a második félidőben egyáltalán nem voltunk veszélyesek a kapura, a Slovan beszorított minket, és
megérdemelten győzött” – mondta Marián Kudlík,
a rimaszombatiak vezetőedzője.

Diákok, 8. forduló: B csoport: Feled–Ajnácskő

Bátka–Nagytörék 0:0

Murány–Lubény 2:2 (0:1)
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G: Suba és Hugyár
Csáb–Nyustya 3:2 (2:0)

G: Wereský (2)
Feled–Fehérkút (Príbelce) 4:2 (3:0)

A hazaiak góljai Váradi (2), Lipcsei és Trizna lőtték

Jégkorong: Győzelem
Homonna és Kisszeben
ellen is

MHK Homonna–MHK Rimaszombat   3:4
(1:3, 0:0, 2:1) Rimaszombati gólütők: Murgaš (2),

Bendík, Bačkor.
MHK Rimaszombat–HK Sabinov 5:3 ( 2:1, 2:1, 1:1)

Rimaszombati gólütők: Bačkor, Bendík (2), Murgaš,
Ďubek.

Remekül kezdtek a VK
Slovan női röplabdázói

A női röplabda I. liga keleti csoportjában a rimaszombatiak előbb a kassai Slávia csapatát, majd
idehaza drámai küzdelemben a nyustyaiakat győzték le. VK Slávia TU Kassa–VK Slovan Rimaszombat 1:3 (-18, 12, -16, -21) és 1:3 (19, -11, -18, -22)
VK Slovan Rimavská Sobota – VK Iskra Hnúšťa 3:2
(-23, 15, 17, -23, 7) és 3:2 (11, -22, -21, 15, 11)
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Az Ivan Krasko Gimnázium 4. C osztálya

Első sor (balról jobbra): Boros Tamás, PhDr. Együd Edit osztályfőnök, Czakó Gergely,
Kovács Ágnes, Czakó Kinga, Végh Alexandra, Mészáros Kitty, Nagy Katalin, Jankovič
Csaba, Gasko Réka, Gužák Enikő, Duboviczky Richárd, Kovács Anita
Második sor: Petrík István, Kiss Tamás, Lajka Szabolcs, Csank Dávid, Orosz Attila, Radič
Béla, Kiss Tamás, Simon Gyula, Czene Alexandra, Agócs-Kiss Réka, Povinsky Laura,
Killner Judit, Gál Andrea
Eredmények: Boros Tamás – 3. hely a csapatversenyben és 4. hely egyéniben a NetAcadNAG 2009 országos fordulóján, Nagy Katalin – 2. hely a Poznaj slovenskú reč és 3. hely
a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny kerületi fordulóján
Jövő héten a Tompa Mihály Református Gimnázium érettségiző diákjainak fotóját
közöljük.
Fotó: Gecse Attila

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

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

Prognózis - Csütörtökig elkerülnek a markáns légköri frontok, csendes, az évszaknak megfelelő őszi időre számíthatunk reggeli, délelőtti (néhol tartósan megmaradó)
ködfoltokkal, délután több-kevesebb napsütéssel, számottevő csapadék nélkül. Fagy
nem várható, napközben a napos helyeken 15 fok fölé melegszik a levegő. A hét vége
felé lehűlés valószínű, de ennek mértéke most még bizonytalan.
Reisz András

Saját macskával egérirtást vállalunk. Telefonszám a szerkesztőségben.

Gömöri Hírlap

• 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
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