Weöres Sándor
Öröklét
A föld, hol az élet terem,
a mindent nyelő sírverem,
a síkság, hegy, tenger, folyó:
öröknek látszik és muló.
Világűr és mennyboltozat,
sok forgó égi kapcsolat,
a milliárdnyi tűzgolyó:
öröknek látszik és muló.
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Mit eltemet a feledés,
egy gyík-kúszás, egy szárnyverés,
egy rezdület, mely elpörög:
mulónak látszik és örök.
Mert ami egyszer végbement,
azon nem másít semmi rend,
se Isten, se az ördögök:
mulónak látszik és örök.

Ajándékozza meg
olvasótársait egy-egy
humoros pillanattal!

Halottak napja van, amikor mindenki elhunyt szeretteire emlékezik. Hisz mindenki addig él, amíg van valaki, aki emlékszik rá. De
gondoljunk egy pillanatra azokra is, akik egy közösség valamikori aktív tagjaként alakították világunkat, s azokra is, akik háború,
esetleg járvány áldozatai lettek. Gecse Attila fotója a rimaszombati temetőben készült.

Nem az ipari parkra
Paprikás hangulat uralkodott a rimaszombati Városi Képviselő-testület október 27.-én tartott soros ülésén, amelynek legfontosabb napirendi pontja az ipari park kialakítására kiírt minisztériumi projekt támogatása volt. Hosszas,
több mint kétórás vita után, amely során bemutatkozott a
jelenlegi tulajdonos illetve a leendő befektető, a Sio Tech
Global Kft. is, amely könnyűszerkezetű, speciális szilikát
alapanyagból készült, olcsó és gyorsan felépíthető építkezési elemek gyártását tervezte az egykori ZŤS gyártócsarnokába, de Ladislav Sedmák vállalkozó nem tudta
meggyőzni a honatyákat, akik közül csak kilencen támogatták a vállalkozást, öten ellene szavaztak, míg nyolcan
tartózkodtak. Főleg a tartózkodók nagy száma volt meglepő, s Cifruš István polgármester nem zárta ki, hogy
megvétózza a képviselők döntését. Az ülés elején Viliam
Vas képviselő affelől érdeklődött a polgármesternél, hogy

mi lesz Kovács László elÖljáró sorsa, aki ellen a legutóbbi
ülésen éppen Vas javaslatára bizalmatlansági indítványt
kezdeményeztek, s aki nem jelent meg ezen az ülésen
sem. Cifruš István ezúttal is hangsúlyozta, hogy Kovács
nem sértett törvényt, s mivel tökéletesen megbízik benne,
nem lát okot a menesztésére. Elfogadták a képviselők az
MŠK fociklub ügyvezetőjének az elszámolási jelentését is,
amelyet legutóbb Aneta Vargicová kezdeményezett, s a
testület elé került a Tempus klub petíciója is, amelyet az a
városi focistadion kihasználása érdekében kezdeményezett. Ebben a kérdésben viszont nem döntöttek, előbb a
városi főellenőrnek kell azt megvizsgálnia. A polgármester az ülés végén köszöntötte Csobo Alicát, aki a megye
pályázatán elnyerte az Év aktivistája címet.
Egyéb információk a 3. oldalon.
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Lassan itt a szilveszter, s a sok
feszült pillanat után nem árt
egy kis jókedv, szórakozás.
Lapunk is szeretné pár humoros fényképpel meglepni az
olvasókat, de szívesen vennénk,
ha Önök is besegítenének, s
egy-egy kedves pillanatfelvétellel
megajándékoznának bennünket. Várjuk vidám, humoros
képeiket a 979 01 Rimavská
Sobota, Svätopluk u. 5. vagy a
gomorihirlap@rimavskasobota.
sk ill. gomorihirlap@gmail.com
címekre. A legjobbak értékes jutalomban részesülnek. Beküldési
határidő: december 11.

Jövő heti számunk
tartalmából
Fizetett hirdetés miatt kimaradt
lapszámunkból Csordás János
sorozatának 3. része, amelyet következő számunkban pótolunk.
De közöljük a megyei választásokon induló képviselők és
elnökjelöltek névsorát, valamint
a rimaszombati választási körzetek listáját is.

Hirdessen
magyarul is!
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Megnyílt a Református Tudományos Gyűjtemény
Október 31.-én, a reformáció emléknapján ünnepélyes keretek között megnyílt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Református Tudományos
Gyűjteménye az egykori Samarjai-házban. Egy
élő intézményt szeretnénk, amelynek része ez az
500 esztendő is, amelyet itt bemutatunk – mondta B. Kovács István, a gyűjtemény igazgatója, s ezt
a gondolatot fűzte tovább Fazekas László püspök,
aki szerint itt és most a múltba tekintünk, de a jelenben a jövőt készítjük el az utódainknak, s ez a
múlt olyan építőkövekből áll, amelyek erőt adnak
az elkövetkező nemzedékeknek is. A kiállítótermek a református egyház kezdetétől máig kísérik
végig a sokszor gondterhelt történelmi korszakokat, s elsősorban a felföldi eseményekre fókuszálnak. B. Kovács külön köszöntötte Gérecz Lajosnét
Tornaljáról, aki annak idején abban a beretkei árvaházban nőtt fel, amelyet napra pontosan nyolcvan
esztendővel ezelőtt adtak át.

A gyűjtemény előélete 2002-ben kezdődött,
amikor törvény született a tudományos gyűjtemény létrehozásáról. A Magyar Református Zsinatnak köszönhetően sikerült pénzt szerezni, s
megvásárolni az ún. Samarjai-házat, amelyet akkori tulajdonosaiktól a Beneš-dekrétumok alapján
koboztak el.

Károli Gáspár-díjat
kapott Erdélyi Géza
Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök,
Pósfay György evangélikus teológus és Sonnevend
Imréné Laczkovits Emőke néprajzkutató vehette át
az idei Károli Gáspár-díjakat pénteken Budapesten
Csepregi Andrástól, a kulturális tárca egyházi kapcsolatok titkárságának vezetőjétől.
A hagyományosan október végén, a reformáció
ünnepének közelében átadott Károli Gáspár-díjakat a tárca minden esztendőben azoknak adomá-
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Ismét emelkedett
a munkanélküliek
száma

nyozza, akik a biblikus tudományokban – fordítással, tanulmánnyal – kimagasló eredményeket értek
el, vagy kiemelkedőt alkottak a magyar líra és próza
nyelvi megújítása területén.

Oklevelet kaptak az absztinensek
Október tizenhatodika kora délutánján került sor
– immár tizenötödik alkalommal a rimaszombati
kultúrház esztrádtermében –, gyógyult alkoholbetegeink okleveleinek kiosztására.
A rimaszombati kórház alkoholfüggőket kezelő
osztályának volt páciensei közül több mint százan
gyűltek össze a rendezvényen. További száz személy családi okok, illetve munkahelyi elfoglaltságra
hivatkozva nem tudott részt venni. Az ünnepélyt a
rimaszombati Relax csoport mazsorettjei fellépése
nyitotta, őket a Háj folklórcsoport követte, kiknek
szeretném megköszönni, hogy műsorukkal emelték e ünnepélyes összejövetel fényét.
A számos résztvevő, kiket családtagjaik és barátaik is elkísértek, jelenléte, tanúsítja azt, hogy még
a mai időkben sem feledkeztünk meg a gazdasági
mutatók által kifejezhetetlen értékekről és a lejtőről visszatért ember, aki tiszta józan fejjel veszi fel
a harcot korunk stresszel teli világával értéke felbecsülhetetlen.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki megértette a rendezvény célját és
fontosságát és támogatott bennünket szervezése

Az ünnepélyes megnyitóról további részleteket
jövő heti számunkban olvashatnak. Az épület felújításának folyamata megtekinthető virtuális képalbumunkban (Gecse Attila fotói).

A Szlovák Munkaügyi Hivatal tájékoztatása
szerint 12,45 %-ra nőtt a munkanélküliség
az augusztusi 12,05 százalékról az országban.
2008 augusztusában csupán 7,35 százalékos
volt a munkanélküliség Szlovákiában. A
legtöbb munkanélküli továbbra is a déli,
magyarlakta járásokban van – a Rimaszombatiban 32,84 %, míg a Nagyrőceiben 30,41%
volt a munkanélküliek aránya.

Jubilánsokat
köszöntöttek
Martin Ambróz felvételén Pavel Piliarik alpolgármester látható jubilánsok társaságában.

Szponzoraink: Salvator és Media gyógyszertárak, Megera
virágüzlet, Merck, Meding, Ing Wirtschafter Zoltán papírüzlet, Ing Peter Mináč, Bátka, Újbást, Nemesradnót,
Hanva és Csehberek falvak önkormányzata.
Egyúttal köszönetet mondanak az egykori alkoholelvonó
intézet két munkatársának, MUDr. Jana Láskovának és
Mgr. Viera Herczeghovának, akik a kezdetekkor nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak az intézet ápoltjainak.

és lebonyolítása során. Szintúgy köszönet illeti
szponzorainkat és az alkoholelvonó osztály összes
dolgozójának szabadidejében végzett önzetlen
munkáját.
MUDr. Peter Strečka
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Nyolcan is tartózkodtak a döntéstől
Nem csitulnak a kedélyek a tervezendő ipari
park körül. A képviselők októberi ülésükön
már harmadik alkalommal tértek vissza
a témára, miután a gazdasági minisztérium
végre kiírta a hónapok óta esedékes uniós
pályázatot. A több mint kétórás vita során
gyorsan kiderült, hogy a képviselők nem ragaszkodnak a frakció-megállapodásokhoz,
s hiába hirdetett a szavazás előtt ötperces szünetet Cifruš István polgármester,
a képviselők saját lelkiismeretük szerint
szavaztak.
Pavel Brndiar képviselő, a város egykori polgármestere a vita elején azzal magyarázta elutasító álláspontját, hogy a mostani tulajdonos alig 20 millió
koronáért jutott a területhez, amelyen nem csinált
semmit, s most tízszeres áron (6,638 millió €) kínálja azt a városnak eladásra. Brndiar kérte, hogy
vonják vissza a javaslatot.
Felszólalt a vitában Ladislav Sedmák vállalkozó is, aki a Sio Tech Global Kft. képviseletében
beszámolt a területen létesítendő vállalkozásról,
amelynek keretén belül évente 900 darab könnyűszerkezetű, speciális szilikát alapanyagból készült,
olcsó és gyorsan felépíthető építkezési elemeket
gyártanának, s a tervek szerint a termelést 2010 októberében indítanák be, amely az elején 70 embernek adott volna munkát, de később, a felfutás után
két műszakban akár 450 dolgozót is foglalkoztatna.
Sedmák sokáig habozott, hogy elfogadja-e a felkérést, de mivel ez a gyártási technológia Szlovákiá-

ban még nem létezik, kihívást látott a tulajdonosok
ajánlatában. A kockázati tényezők közé tartozott
viszont az a tény, hogy amennyiben nem indul be
a termelés, s nem teljesítik az EU-s pályázat feltételeit, akkor a projekt összes költségét, több mint
300 millió koronát a városnak kellene visszafizetnie. Erre a tényre figyelmeztetett Pelle Tibor is, aki
szerint egyedül a városé a kockázat, hiszen Sedmák
kijelentette, nem hajlandó beszállni a projekt társfinanszírozásába.
A minisztériumhoz egyébként csak önkormányzatok fordulhatnak támogatásért, s a város
erre a projektre 330 millió koronát (10,953 millió €)
igényelhetett volna, amelynek 5 százalékát, az ún.
önrészt (547 700 € – 16,5 millió korona) a városnak
kellett volna bebiztosítania. A csarnok rekonstrukciója a tervek szerint 4,315 millió euróba (130 millió korona) kerülne. A 23 jelenlévő képviselő közül
Bán Zoltán, Hegedűs Attila, Gabriel Koháry, Pavel
Piliarik, Korcsog Péter, Rigó László, Sebők Valéria
és Aneta Vargicová támogatták a javaslatot, Anita
Antalová, Pavel Brndiar, Csobo Alica, Főző Zsolt
és Pelle Tibor nemmel szavazott, a többiek pedig
tartózkodtak. Főleg a tartózkodók nagy száma
lepte meg Cifruš István polgármestert is, aki előbb
vétózni akart, de mivel elutasított javaslat esetén
erre nincs lehetősége, legfeljebb képviselői kezdeményezésre rendkívüli ülést hívhat össze, amelyen
ismét terítékre kerülhet a kérdés. A polgármester a
javaslatot támogató képviselőket saját kérésükre
kedden reggel fogadja.
jdj

Városunkban is megemlékeztek 1956-ról
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Elhunyt Sóldos
László ny.
huszárhadnagy
Életének 92 évében Budapesten hunyt el Dr.
Sóldos László ny. huszárhadnagy, akit a család
runyai kriptájában helyezték örök nyugalomra.
Búcsúztatóját Erdélyi Géza ny. püspÖk végezte.
Dr. Sóldos Laszló ny. huszárhadnagy, Dr.
Sóldos Béla egykori gömöri főispán kisebbik
fia, Dr. Sóldos Béla Feled főszolgabírájának
testvére volt. Sóldos Laci bácsi májusban járt
utoljára szülőföldjén, a Magyar Közösségi
Házban emlékezett vissza az életére, a katonaéveire, a háborús évekre, frontszolgálatra, Oroszországban, az orosz fogság két és fél
évére, valamint a háború utáni meghurcoltatásokra. Laci bácsi Rimaszombatban született
1917-ben, majd később iskoláit Budapesten
s Gödöllőn a ferenceseknél folytatta. Ezt követően a katonaévek következtek Sopronban,
Nyíregyházán, majd az egyetem Budapesten.
Állásba a Rimamurány-Salgótarjáni Vasműnél
az ózdi részlegen állt be. Közben zajlott a történelem – 1938-ban, mint hadapród őrmester
huszárjai élen testvérével résztvett Felvidék
visszafoglalásában, s a rimaszombati dicső bevonulásban. A kárpátaljai harcok, a délvidéki
hadi események majd a front oroszföldön, a
pripjatyi mocsarakban következett. Egy küzdelmes, igaz, hősi élet tárult a szemünk elé,
melyet könyvben is elolvashatunk. Huszárélet – gyöngyélet? c. könyvét a Huszár Múzeum Baráti Kör adta ki, mely azóta már második
kiadásban is megjelent. A találkozót követően
a Bástya Egyesület vezetőségével Laci bácsi felkereste Runyát, a családi kriptát, ahol virágot
helyezett el, s imára kulcsolta a kezét. Ekkor
kifejtette szándékát, hogy Ő is ott kíván majd
nyugodni. Ez a vágya teljesült, hiszen október
10-én itt helyezték örök nyugalomra.
he / jdj, fotó: he

Rimaszombatban a Bástya Egyesület maroknyi csoportja emlékezett 1956-ra. A köztemetőben Fábry
Zoltán sírjánál Vörös Attila emlékezett 1956 gömöri
vonatkozásaira, s mint elmondta, azért emlékeznek Fábry Zoltán magyar királyi rendőrfőtanácsos
sírjánál, mert annak fia, ifj. Fábry Zoltán őrnagy is
a rákosista rezsim áldozata lett, s 1951-ben Budapesten „folytonosan elkövetett hűtlenség bűntette
miatt” halálra ítélték és kivégezték.
Vörös Attila Homoly Erzsébettel együtt elhe-

lyezték egy később felavatásra kerülő 56-os emlékmű alapkövét is. A dobozban mindenki elhelyezhette az utókornak szánt üzenetét. Vörös Attila
rövid beszédében beszámolt arról is, hogy a Tompa
Mihály Református Gimnázium csapatával együtt
az idén is részt vettek a forradalom tiszteletére immár 18. alkalommal rendezett emlékfutáson, ahol
a rimaszombati csapat a tavalyi negyedik hely után
a harmadik helyen végzett.
Kép és szöveg: jdj
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A Tompa Mihály Alapiskola a névadójára emlékezett
Október 19-23. között rendezte meg iskolánk a hagyományosnak számító Tompa-hetet. Méltó alkalom volt ez számunkra, hogy megidézzük iskolánk
névadóját, a magyar irodalom poétáját, városunk
szülöttjét, Tompa Mihályt. A Tompa-hét rendezvénysorozata az elmúlt évek hagyományaihoz
hűen idén is színesre sikeredett: vetélkedtünk, kirándultunk, irodalmi sétát tettünk, kiállítást szerveztünk, beszélgettünk érdekes emberekkel. Az
első rendezvényei sorából kiemelkedik a Bocskaiemlékkiállítás. Iskolánk már évek óta ezen a héten
látja vendégül a környékbeli iskolák vetélkedni
vágyó csapatait. Irodalmi versenyünk idei témája
a költői triumvirátus, tehát Petőfi, Arany és Tompa munkásságán alapult. A versenyen részt vett a
feledi Szombathy Viktor Alapiskola, a Rimaszécsi
Alapiskola, a Tompa Mihály Református Gimnázium. Az első helyezett iskolánk IX. A osztályos
csapata lett – Hencz Kinga, Zsíros Viktória, Árvai
Viktória képviseletében, a második helyet a Tompa
Mihály Református Gimnázium csapata szerezte
meg, a harmadik helyezett iskolánk VIII. C és VI.C
osztályos csapata lett – Privacsek Éva, Bede Krisztina és Farkas Ivett részvételével.
A Tompa-hét másik hagyományszerű eseménye
az irodalmi kirándulás. Az idén Alsósztregovára
látogattunk el a Madách-kastélyba. Madách Imre
szülőhelyét néztük meg, elsétáltunk az író síremlékéhez és megnéztük a helybeli szlovák alapiskola
diákjainak rövid színjátékát Madách és Sztregova
címmel. Külön élmény volt látni és hallani, hogy
szlovák barátaink is szívesen érdeklődnek falujuk
magyar szülöttje iránt. A kirándulás egy érdekes
apropóval is szolgált számunkra, ti. megtudhattuk,
hogy felbukkant a költő ükunokája, aki jelenleg

Brazíliában él. A kirándulásunk másik színhelye a
füleki vár volt, amely a török korban az egyik legszilárdabb végvárunknak számított. A Tompa-hét
másik kiemelkedő eseménye az Általános műveltségi vetélkedő volt, melynek 1. helyezettje a Vígh
Péter (VII.B), Tóth Dávid (VII.B) és Pelle Mátyás
(VI. A) alkotta csapat lett. A hatfordulós versenyen
4 csapat mérte össze erejét a VII.B, VII.C és VI. A.
osztályokból. Az Ötödölő játék is szoros eredményt
hozott: több forduló után kieséses alapon maradt
versenyben a két legjobb – az első Sliacky Dominik
(VIII.A), a második Tóth Tamás (VIII.A) lett. A
szudoku verseny is felkeltette több diák érdeklődését. Voltak, akik már tavaly is bajnoki szinten ol-

dották meg a feladatot. A versenyt Zsíros Viktória
(IX.A) nyerte Pelle Mátyás (VI. A) és Orosz Róbert
(IX. A) előtt.
A felső tagozat mellett az alsó tagozat is lázas
szorgalomban emlékezett meg iskolánk névadójáról. Mesedélutánt szerveztek, ahol Tompa-verseket
olvashattak a gyerekek, a költő életével ismerkedhettek. Az irodalmi játékok mellett kézimunkában
is megmutathatták szorgalmukat, és készítettek
egy őszi termésekből álló kiállítást. A rendezvény
fénypontja volt MUDr. Lenner Egon előadása. Záróakkordként történt meg az elsős tanulók avatása. A Tompa-hét méltó lezárása volt a költő városi
szobrának megkoszorúzása. Találkozzunk jövőre!
További képek a www.picasaweb.google.com/
gomorihirlap oldalon találhatók.
Angyal László, fotó: Gecse Attila

Cérnabeültetés-bemutató
A PLIKK vendége volt (ezúttal a Tompa Református Gimnázium dísztermében) október 23.-án dr.
Le Thuy Oanh vietnami belgyógyász, természetgyógyász, akupunktőr, az akupunktúra továbbfejlesztett változatának, a cérnabeültetésnek a
kidolgozója. Az előadást Povinsky Elvira nyitotta
meg, aki köszönetet mondott Gál Sándornak, a
GTV vezetőjének – már egy éve jár Budapestre kezelésre –, akinek a segítségével sikerült megnyerni
a vendégeket, hogy jöjjenek el Rimaszombatba
megismertetni ezt a gyógymódot.
Dr. Le Thuy Oanh 1990-ben érkezett Magyarországra, az Országos Fizioterápiás és Reumatológiai Intézet (ORFI) meghívására. A vietnami
cérnabeültetésnek saját módszerét először a
Magyar Természetgyógyászok és Életreformerek
Tudományos Intézetében vezette be, azóta ezt
a módszert több magyar és európai egészségügyi intézményben is sikeresen alkalmazzák. A
cérnabeültetés az akkupunktúra egy különleges
formája. A kezelendő akkupunktúrás pontoknál a

bőr alá behelyezésre kerül beszúrással egy különleges cérnadarabka, amely idővel felszívódik. Ezek
a cérnadarabkák állandó akkupunktúrás hatást
fejtenek ki, így az energiát a belső szervekben
jin-jang működését, az egyensúly visszaállítását, a
gyógyulást segítik elő. A kezelés mellékhatásoktól
mentes, és minden betegségnél hatásos. A gyorsabb gyógyulás érdekében a cérnabeszúrást együtt
lehet alkalmazni gyógynövény-terápiával. Az
akkupunktúra az ősi keleti hagyományos orvoslás
olyan kincse, amelyet ma is hivatalosan elismert
gyógymódként alkalmaznak a betegek gyógyítása
érdekében. Egyre több orvos ismeri fel és használja az ősi keleti hagyományos orvoslás és a modern
nyugati orvoslás egymást kiegészítő jótékony hatását az egészség megelőzésében és a betegségek
kezelésében. A rimaszombati találkozón is több
orvos érdeklődött az új módszer iránt. Bemutatásra került egy Vietnamban gyártott masszázshenger is, aminek szintén gyógyító hatása van. Lehet,
hogy még idegenkedünk e gyógymódtól, viszont

ha a doktornő sikereit nézzük, s az adott betegségből ki akarunk gyógyulni, akkor bíznunk kell
benne. Olyan betegségeket is kigyógyít, amivel a
modern orvostudomány nem tud mit tenni.
További képek a www.picasaweb.google.com/
gomorihirlap oldalon találhatók.
csölle, fotó: Gecse Attila
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Új harang búcsúztatja az elhunytakat
Péterfalván

A rimaszombati járás déli részén
található kisközség számára október
24.-ke az ünneplés napja volt.
A csaknem katolikusok lakta település kilenc éve
fogadta testvérfalujává a Heves megyében található Detk községet. A kezdetekben a kultúra és sport
terén együttműködő falvak lakosai az évek során,
ahogy kezdték egymást megismerni, egyre inkább
elmélyítették baráti kapcsolataikat. Ennek a jegyében született meg a gondolat, amely bronzba
öntve, maradandó értékként képviseli nemcsak a
két falu, hanem három ország embereinek összefogását is.
Három országét, hisz Máté István és Lantos
Györgyi szobrász házaspár alkotása a ravatalozó
kertjében, Both László erdélyi fafaragó mester alkotta haranglábon kondulva kíséri majd utolsó útjukra az emberi lelkeket. Both mester keze nyomát

dicséri szintúgy a haranggal szemközt felállított
feszület is.
A 30 kilós harangot több száz helyi és határon
túli vendég jelenlétében az 1930-ban épült templomban ünnepi szentmise keretében a helyi lelkipásztor, Majoros Gábor szentelte fel. A szentmisét
Vojta Richárd, a rozsnyói püspök titkára celebrálta.
A harangot végső helyére, a ravatalozó kertjébe búcsús menet kísérte, ahol felhelyezték a haranglábra. A két falu polgármestere, Pelle Sándor és Köböl
Gyula közösen kondították meg, kívánva, hogy minél kevesebbszer kelljen majd megszólalnia.
A rendezvényre hivatalos volt a rozsnyói püspök és az egri érsek is, akik egyéb teendőik miatt
nem tudtak részt venni, ezért köszöntő levelüket
képviselőik olvasták fel és ők is vették át az ajándékokat a helyi kultúrházban rendezett díszebéden.
További képek a www.picasaweb.google.com/
gomorihirlap oldalon találhatók.
Kép és szöveg: Lovas Róbert
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Elkezdődhet
a felújítás Bátkában
és Feleden
Még az év elején beszámoltunk róla, hogy
a bátkai és feledi alapiskola is sikeresen szerepelt az iskolák épületének felújítására kiírt
EU-s pályázaton, s immár ismerjük a kivitelező cégek nevét is. A feledi iskola felújításai
munkálatait egy pozsonyi, míg a bátkaiét egy
selmecbányai cég fogja kivitelezni. Bátkában
már mindent előkészítettek a felújításra,
amelyre 860 14 eurót (26 millió korona) szereztek. A felújítás alatt a tanítás zavartalanul
üzemel, bár 120 gyereket ki kell telepíteni,
s a falu más épületeiben béreltek helyet a
számukra – mondta el érdeklődésünkre Sebők
Csilla igazgatónő. A felújítás várhatóan április
végéig tart majd, a lapostetőt nyeregtetőre
cserélik, s megvalósul a nyílászárók cseréje,
valamint 5 új tanteremmel is gazdagodnak.
Mivel a felújítás alatt rendezvényekre nem kerülhet sor az iskola területén, így a november
25.-én esedékes Dobré slovo szavalóverseny
idei évfolyamát Rimaszombatban, a Tompa
Mihály Alapiskolában rendezik meg.
Feleden is még a hó folyamán elkezdődik a
felújítás, amelyre 522 746 eurót (kb. 16 millió
korona) szereztek. A pénzből a fő épület
rekonstrukciójára kerül sor, padlócsere,
nyílászárók cseréje, szigetelés, s a fűtési
költségek csökkentése miatt a mennyezet
szűkítése szerepel a tervek között, árulta el
Ziman Ágota igazgató. A felújítás várhatóan 10
hónapig tart majd, s ezalatt a tanítás a nyelvi
szaktanteremben, cserkészotthonban, s régi
műhelyépületben zajlik, amennyiben a kivitelező is jóváhagyja. Amennyiben nem sikerül
velük megegyezni, komoly gondjaik lehetnek
– tudtuk meg az igazgatónőtől, aki a község
vezetőivel együtt a napokban ül tárgyalóasztalhoz a győztes pozsonyi cég képviselőivel.
jdj

Mementó – emlékezz!

Október utolsó vasárnapján a serkei református
templomban nyílt meg a Gömöri fotóklub tagja,
Csomós Árpád fotóművész egyéni kiállítása.
Az 1996 óta alkotó, Romániában, Magyaror-

szágon és a Felvidéken rendszeresen kiállító fiatal
feledi művész alkotásai által a természeti és épített
környezetünk szépségeivel ismerkedhet meg a közönség.
Legújabb tárlata is ebben a szellemben született. Az 1718-ban épült serkei református templom
alatt található Vay Judit örök nyughelyét mutatja be
hat, sötét tónusú képből álló, nem csak dokumentum jellegű, elgondolkodtató sorozatával.
A november közepéig látogatható kiállítás ünnepélyes megnyitóján id. Pohóczky Béla serkei
lelkipásztor tartott istentiszteletet, ezt követően
a kiállítás szervezői rövid kultúrműsorral kedveskedtek, amelynek keretében B. Kovács István történész ismertette a résztvevőkkel Vay Judit történetét
és a kort, amelyben élt.
Kép és szöveg: lovas

Értelmiségi találkozó Hanván
Még a választási kampány kezdete előtt értelmiségi fórumot tartott Hanván, a Diakóniai
Központban a Magyar Koalíció Pártja (MKP),
amelyre meghívták a környék értelmiségeit,
s a gömöri magyarság aktuális problémáiról
beszélgettek.
Kép és szöveg: jdj
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Pihenő
Mács József: Adósságtörlesztés, Szélfúvásban (Két
regény)

„Mács József a szlovákiai magyar
irodalom tiszteletre méltó nagy
öregjeinek egyike, aki 78 évesen
is megmaradt lélekben fiatalnak, a szlovákiai
magyarság derűs mesélőjének, de egyben édes
anyanyelvünk elszánt védelmezőjének is. Sokrétű
irodalmi munkássága a gömöri-palóc tájtól és
néptől, a szlovákiai vagy felvidéki magyarság ősi
kultúrájától, régmúltban gyökerező hagyományaitól, történelem háborgatta etnikai gócaitól,
paraszti világától elválaszthatatlan” – írja a könyv
utószavában Medvigy Endre. A kötet Mács két
korai regényét, az 1964-ben írt, de nemzetiségpo-

Ha itt lenne közöttünk …
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litikailag kényes témája miatt csak 1968-ban megjelenő Adósságtörlesztést, valamint az 1980-ban
kiadott Szélfúvásbant tartalmazza.

Monoszlóy Dezső: Bóbita
(Válogatott elbeszélések)
Három elbeszéléskötet (A villamos
alatt, 1965; Sivatag, 1968; Utolsó
vadászat, 1984), egy elbeszélésfüzér
négyszeri kiadása (A szerelem öt
évszaka, németül: 1989; magyarul: 1991, 2001,
2004), valamint két kispróza-válogatás (Csillagóra,
1992; A halottak szigetén, 2004) után a Bécsben
élő Monoszlóy Dezső (1923) tizedik alkalommal
jelentkezik novellákkal és elbeszélésekkel.

hatnám – mind-mind a sajátja volt.
Ha találkoznék vele, nagyon megköszönném neki
mindazt, amit tőle tanultam: emberségből, hazaszeretetből, magyarságból, elszántságból, de
mindamellett szerénységből, alázatból és tiszteletből is. Gömöri Kovács István az, akit sohasem
feledek, mert nekem és a gömöri falvak magyarságának is sokat jelentett, – biztos, hogy többet adott,
mint amennyit kapott – ezért is mély főhajtással
emlékez(ünk)ek rá. Igazi fáklyavivő volt, aki még
napjainkban is lámpásként világít az égi magasságból a sötétbe borult gömöri tájra.

Ha élne, bizonyára úgy
mint régen, rövid helyzetértékelését viccesre fogná:
„hát nem éppen jó, de nem
reménytelen”. Ha velünk
lenne, meleg kézfogás
után egy forró rumos teára meg egy izgalmas sakkpartira invitálna – hisz a
focin túl ez volt a kedvence. Rácsodálkozna a milliPolgári László
ókért felújított tornaljai focipályára, meg arra, hogy
is lehet mindezt a képviselők tudta nélkül véghezvinni. Ha itt lenne közöttünk, akkor akár a Gömöri
Hírlapot, akár a Gömöri Futárt is elismerően for- Gömöri Kovács István – Sétál az ősz
gatná, olvasná és támogatná, hisz egykoron kollégák voltunk, egy szerkesztőségben dolgoztunk, Már hullnak a fákról a zengő gyümölcsök,
egy csónakban eveztünk a kissebségi és sokszor Már jajgat a kő is a lábam alatt,
pénztelen nemzetiségi sajtó regionális hajtásait pá- Sírnak a szelek az erdők között,
tyolgatva. Így volt ez a Csemadok berkeiben is, ahol A nyári tűzből csak pernye maradt.
évekig-évtizedekig kis pénzből mertünk nagyot álFázik a múlt is a néma kőben,
modni, rendezvényeket szervezni, és amolyan kis
csodákat tenni – és mi tagadás, ez sokszor sikerült Zúzmarás földre hajlik az ég,
is. Ha a szeptemberi 85-ik szülinapján koccinthat- Rég kihűlt csókokért hull a könnyem,
tunk volna, akkor bizonyára büszkén vallott volna – Ki tudja – új tavaszt érek-e még...
Titanilla kisunokájáról, akiből azóta sikeres sportújságíró lett, felemlítette volna a Czinka-szobrot Hív-e még engemet szép rigódal,
meg a prímásversenyeket, melyeket együtt szer- S nem tudom, vár-e énekes ág,
veztünk szülőfalujában, Gömörország fővárosában, Fénylik-e véremben új diadal,
a kanyargó Sajó partján elterülő Sajógömörön. A S bújnak-e hozzám még tűztestű fák???
Mátyás-szobor rendbetétele, a kastély tatarozása, a helyi krónika írása, helytörténeti kiadványok ... Hull már a fákról a sárga levél,
megjelentetése, önálló verseskötet magánkiadása, Ég és föld szívén mind elidőz,
a helyi egyházzal való kapcsolatépítés, egykori kol- Szárnyukon hullámot áraszt a szél,
légáinak, a pedagógusoknak felkarolása és sorol- S fényükön Krisztusként sétál az ősz...

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály könyvesbolt

10 %-os
kedvezmény 45. 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.

Tóth László: Ma isten maga...
avagy változatok a teremtésre (Válogatott versek
1968-2008)
„Tóth, noha az ún. csehszlovákiai
magyar irodalom kontextusában és
skatulyájában kezdte pályáját, olyan horizontot
tudott megnyitni, mely a korábbi generációk
legjobbjait is költészetesztétikai nézőpontváltásra
késztette, sőt a költői ego megformálása és az
önreprezentáció terén is modell értékű alternatívát vetett fel” – írja a költőről Csehy Zoltán. Az
emlékezetes Egyszemű éjszaka (1970) c. versantológia vezéralakjának számító Tóth a minap
volt hatvanéves, s a most megjelenő kötet a költő
pályájának keresztmetszetét kínálja.

Jeles Napok
November 3. – a magyar tudomány napja
November 5. – európai kereskedelmi nap
November 7. – rákellenes nap

– Az oroszországi nagy októberi szocialista
forradalom emléknapja

Piaci árak Rimaszombatban
– október 28.-án
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
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Kazinczy Ferenc emlékezete
Kétszázötven éve, 1759. október 27-én
– a Szépirodalmi Könyvkiadó 1979-es
Magyar Remekirók sorozatában megjelent kötetben október 29-én – született
Érsemjénben (ma Románia) Kazinczy
Ferenc költő, író, műfordító, irodalomszervező, a magyar nyelvújítási mozgalom vezéralakja.
Régi, jómódú nemesi családból származott. Már az
ősi fészekben – Alsőregmecen – latinul és németül
tanul, az utóbbit egy évig Késmárkon tökéletesíti.
A sárospataki kollégiumban poétikai és retorikai
tanulmányokat folytatott, jogot és teológiát is hallgatott, elsajátította a latin, a német, az ógörög és a
francia nyelvet. 1775-ben közreadta első munkáját,
amely a Magyar Ország Geographica, az az, földi
állapotjának lerajzolása címet kapta. Nem sokkal
később lefordította Bessenyei egy korai művét, a
Der Amerikanert, munkáját a szerző is megdicsérte. Az iskola elvégzése után Kassán, Eperjesen,
majd Pesten folytatott joggyakorlatot, közben táncolni, fuvolázni, festeni tanult.
1784-ben Sáros és Abaúj megye táblabírájává
nevezték ki, Kassán telepedett le és tagja lett a miskolci Erényes Világpolgárok szabadkőműves páholynak. Célját, az irodalmi ízlés, a művészi stílus
fejlesztését, a magyar nyelv gazdagítását fordításaival igyekezett elérni. 1788-ban Baróti Szabóval és
Batsányival megalapította a Magyar Museumot, de
ízlésük, szemléletük különbözősége miatt Kazinczy saját lapot hozott létre Orpheus címmel. Pesti
évei alatt jozefinista lett – II. József reformjainak
híve. 1786-tól állami hivatalt vállalt Kassán: a kerületi főigazgató mellett az állami iskolák felügyelőjeként dolgozott 1790-ig, II. József halála után
elbocsátották hivatalából.
1791-ben megismerkedett Hajnóczy Józseffel és
tagja lett Martinovicsék jakobinus mozgalmának.
Emiatt 1794-ben letartóztatták és halálra ítélték,
de ezt a király várfogságra enyhítette. Hat és fél
évig raboskodott Budán, Brünnben – Spielbergben,
Kufsteinben, majd Munkácson, erről az időszakról
szól a Fogságom naplója.
1804-ben feleségül vette Török Zsófiát (Török
Sophie), anyjától megkapta a bányácskai házat és
egy kis birtokot. Bányácskát Széphalomnak nevezte el, s az a korabeli művészeti, irodalmi élet
központja lett. Kazinczy börtönévei alatt a klasszicizmus híve, Goethe követője lett, de fő törekvése
továbbra is a magyar nyelv megújítása, gazdagítása, a költői stílus fejlesztése maradt, és erőteljes
harcot indított a provincializmus ellen.
1813-ban megjelent a nyelvi hagyományőrzők
Kazinczyt és a nyelvújítókat gúnyoló röpirata
Mondolat címmel, amelyre két évvel később Kölcsey és Szemere válaszolt. Az áldatlan vitát Kazinczy zárta le a két irányt összeegyeztetni óhajtó
Orthologus és neologus nálunk és más nemzeteknél című cikkével. Élénk kritikai tevékenységet is
folytatott, a pályakezdő írók, költők – Berzsenyi,

Rimaszécsi tanárok Széphalmon, Kazinczy emlékmúzeumában

Szemere, Kölcsey, Fáy András – neki küldték el
kézirataikat véleményezésre. Levelezése később
23 kötetben jelent meg. Az 1807-1808-as Pályám
emlékezete című kötetében a gyermekkorától az
1805-ig terjedő életút eseményei, fontosabb fordulópontjai, állomásai elevenednek meg.
1825-től részt vett Pesten a Magyar Tudós Társaság előkészítő munkálataiban, és 1830-ban a történettudományi osztály tagja lett. 1831-ben az összes
akadémiai gyűlésen részt vett, majd az év tavaszán
visszaindult Széphalomra. Észak-Magyarországon
ekkor már kolerajárvány pusztított, ennek esett
áldozatául 1831. augusztus 23-án. Ebben az évben
járt Nógrádban és Gömörben is. Olvassunk bele útleírásaiba.

Kazinczy Ferenc : Magyarországi utak
Részletek a Nógrád, Gömör 1831. c. fejezetből

,,Kiérénk az örök dombok közül, s elterüle előttünk
az Ipoly szép síkja. Balassa-Gyarmaton vágyánk
látni a megye országszerte tisztelt alispánját.
Ülést tarta szobájában. Így az egykori fôispán gróf
Brunszvik József országbírájának, Henriette leánya
által olajban festett képéhez vezettetvén magunkat, mely hogy itt függ, sok esztendók óta tudtuk az újságlevelekből. Az valóban a hű gyermek
műve, s idegen kéz rajta sem a rajzolásban, sem a
festéklésben nem igazított. A verset hozzá Verseghynek kellene csinálni; egészen rajta van ennek
charaktere (...)
Nagy-Kürtösön a taval megholt helytartói tanácsos, Ambrózy Lajos úr tiszteletes özvegyénél egy
szép napot tölténk.(...)
Most Ludány veve által bennünket a maga
gazdag lapályában, másfél század előtt Ráday Pál
birtoka, tovább az első, a második, a harmadik Gedeoné, a második Pálé, most Lászlóé. Itt lelém az
özvegy Pálnét, ki 1790. egyike vala a magyar föld
első szépségű lányainak...(...)
Még áll a ház, s régi alakjában áll, hol az első
Gedeon 1713. október 1-sőjén született, melynél
Rákóczi Ferenc a szécsényi mezőn, 1705 szeptem-

ber és októberben tartott konventből ide áltjövén,
ülést tartott és ebédelt(...)
Nógrád június 20(án) Losoncon tartá gyűlését első alispánjának Gyurcsányi Gábor úrnak
elölülése alatt.(...) Losoncnak egy reform. kollégiuma van s öt esztendő olta egy luther. gimnáziuma
is, amabban háromszáz gyermek és ifjú tanul, ebben nem szinte kétszáz gyermek.(...) A tót és német
nyelvű vármegyékből is is ideküldetnek a gyermekek megtanulni a nemzet nyelvét, s örvendve
látánk, hogy a tót és német gyermekekből fél esztendő alatt magyarul folyvást beszélőkké váltak(...)
Kubinyi Ágoston úr, Videfalván, testvére Ferencnek, meghiva bennünket, s egy délután kimenénk
hozzá. Mutatta zoológiai, numizmatikai, mineralógiai, ornitológiai gyűjteményeit, könyveit. Oh
ha ilyet minden megyéinkben lehetne látnunk. Az
ilyenek szerzésére pénz is kell, de néha elég a gond
is.,,
Gömörnek mindenfelé egyenesen vont s jó karban tartott útjai vannak. Szántóföldjei nagy gonddal műveltetnek, mert a hegyes Murány tája inkább
ád vasat, mint gabonát s a lakosok száma ott nagy.
Szépek az erdők is s Ozsgyán körül már lehete látni gyalogfenyőt, de szálkás erdeje a tájnak itt még
nincs(...)
Rimaszombatban kevés pillanatig mulatánk.
Nyitva lelém a katolikusok templomát s megtekintettem azt. Három oltártáblája van s nem rossz
kézből. A János fővételén jó maszkulatura látszik,
de a szinek nem jók. A két oldaloltár Teréziáé és
Nepomuké, célzásul a Terézia alatt s Karaba későbbi rozsnyai kanonok urral történt dologra.
Tornalja mindnyájunknak, de kivált nekem,
csoportosan ada felejthetetlen örömöket.(...)
Rimaszombattól Miskolcig gyönyörű völgy
húzódik, s az út rajta Jánosin, Rima-Szécsen,
Bánrévén, Putnokon, Dubicsányon, Kazinczon,
Szent-Péteren keresztül fut, eltöltve mindig
Gömörvármegyei szekerekkel, melyek a miskolci
gazdag piacról oda életet visznek.
Kovács Tibor, fotó: jdj
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képviselői passzív hozzáállása, esetleg tudatlansága
miatt nem történt továbblépés ezekben a dolgokban.

3. - Egészségügy
Hogyan látjuk mi?
• A Rimaszombati kórház a NP (Non Profit) szervezetnek
30 évre történő bérbe adása eleve hibás lépés volt. A
legújabb szavazáson elfogadott NP-ről Rt-re (részvénytársaság) való átmenet még rosszabb a jövőre nézve. Az
NP szervezet a Žiar nad Hronom-i vezetés alatt likvidációs
tevékenységet folytat a rimaszombati kórházzal szemben.
Rimaszombatban kisebbek a bérek, a szolgáltatások
Žiarba való átirányítása, orvosok bérezése a Rimaszombati kórház terhére. Ez annak ellenére így van, hogy a
Rimaszombati kórház kétszer akkora, mint a Žiari. A
vezetőség havi keresete nagysádrenddel magasabb,
mint az alkalmazottaké. Már nem érvényes a kollektív
szerződésen alapuló bérfejlesztés, több orvos meg van
„véve” és bérszerződés alapján vannak felvéve, amely
bérek egyértelműen magasabbak, mint a többiek bére
hasonló beosztásban.

Melyeket lehet megoldani megyei szinten:

Hogyan változtassunk rajta?

1. Munkanélküliség
2. Utak - úthálózat
3. Egészségügy
4. Iskolaügy
5. Közlekedés
6. Szociális terület

7. Roma (cigány) kérdés

• A megye részéről alapos ellenőrzést végezni, de nem
azokkal a képviselőkkel, akik most képviselnek minket
(mi tudjuk, hol és mit kell ellenőrizni), az ellenőrzés után,
ha megtaláljuk amit keresünk, felmondani a szerződést
a szerződés felek által megkötött szerződés megsértésének indoklásával, az egészségügyi ellátás törvény által
meghatározott előírásainak megszegése miatt.
Az egészségügyi intézmény megváltoztatása NP vagy Rt.
- ről támogatásos szervezetre*, amely megyei ellenőrzés
alatt lesz, a járási város vezetése alatt.

1. - A munkanélküliség csökkentése
Hogyan?

4. - Iskolaügy
Miben látjuk a problémát:

• Magasabb foglalkoztatottságot biztosítani - új
munkalehetőségeket biztosítani a munka-, szociális
és családügyi hivatal és más oktatásügyi intézmények együttműködésével – az átképzési tanfolyamok
sűrítésével a vállalkozások területén belül (SZČO*), főleg
a főiskolát végzettek számára, akik nem tudtak elhelyezkedni a munkapiacon, mint alkalmazottak. Elősegíteni a
foglalkoztatottság aktív politikájának fejlesztését.
• Az emberek foglalkoztatottságának növelésével az építési munkáknál - utak, úthálózat, csatornázás és hasonló
építésénél - a kisebb műveltségi fokon lévő polgárok is
érvényesülnének.
• Előnyben részesíteni a hazai kivitelezőket a közbeszerzési törvény betartásával.

• A járáson belül az oktatás elég alacsony színvonalon
van. Az alapiskolákat sok olyan diák végzi el, akik „alacsony műveltségi szinten” vannak. Az iskolákban (képzett)
TANÁROKNAK kell lenniük, akiket jól meg kell fizetni,
hogy ne legyen érdekük hamarább befejezni a pedagógiai
karrierjüket hamarább, még mielőtt megmutatkoznak a
munkáik eredményei az oktatás területén. Az iskoláknak
pedig meg kell kapniuk az anyagi - műszaki felszereltséget.

2. - Utak - úthálózat
A sorrend meghatározása:

LID
AR

SO

BO
DA
A

Mit nem lehet megoldani az állam segítsége
nélkül:

ITA

Mi is önök közül vagyunk, önök között élünk és
a járásban előforduló problémákat ugyanúgy fogjuk
fel, mint önök. Ha esélyt adnak nekünk, bebizonyítjuk
önöknek, hogy komolyan gondoljuk és elsődlegesen
az alábbi problémákat orvosolnánk.
A fő problémák, amelyeket elsődlegesen meg
szeretnénk oldani a rimaszombati járásban:
1. Munkanélküliség
2. Utak – úthálózat
3. Egészségügy
4. Iskolaügy
5. Közlekedés
6. Szociális terület
7. Roma (cigány) kérdés

SLO

1. A Rimaszombat város keleti kerülő útjának megépítése.
2. Az úthálózat kiépítésének befejezése és a falukat,
településeket összekötő utak utólagos besorolása a
területi (regionális) utak hálózatába; Nagybalog - Perjése,
Krúžno - Garaška, Kyjatice - Kadlub, Dúžava – Kisgömöri .
3. Kerékpárutak megépítése azokon az útvonalakon, ahol
megszűnt a vasúti közlekedés. (Ebben az esetben a kiadások sokkal kisebbek lennének, mint az új kerékpárutak
megépítésénél)
4. A magyar és a szlovák falvakat összekötő utak kiépítése;
Péterfala - Felsőutaspuszta, Jéne - Susa, Velkenye - Sajópüspöki - legfeljebb a 3,5 tonna súlyú gépkocsik részére
(az EU finanszírozása segítségével - ROP)

A SaS képviselőjelöltjei nevében kijelenthetem,
hogy ez mind reális.
Pénzforrások:
• Mindezen elképzelések finanszírozása az EU pénzalapok
kihasználásával történne - főleg a ROP (Regionális Operatív Program). Azon állításunk, hogy a fent említet tervek
reálisak azon alapul, hogy személyesen jelen voltam
azokon a tárgyalásokon, amelyeken ezeket a témákat
feszegették. Azt állítom, hogy csak a mi régiónk jelenlegi

ápolást, gondozást (az egészségügyit is). Az egészségügyi dolgozóink feltételeinek javítása (a jutalmazást
is). Megakadályozni a szakosított személyzet külföldre
történő áramlását a jobb kereseti lehetőségek miatt (a
jelenlegi családra rossz hatással van - az egyik szülő
külföldre történő eltávozása, többnyire az anya, akinek
döntő szerepe van a család nevelésében és az ő távozása
után a családi körülmények romlanak, főleg az olyan
családoknál, ahol serdülő gyerek, gyerekek vannak).
A falvak, települések együttműködésével:
a) Szociális tanácsadás – alapfokú és szakosított
b) Segítséget nyújtani a jogok érvényesítésénél és a jog
által védett érdekek megtartásánál
•A szociális szolgáltatásokat biztosítók számának
növelése (kialakítása)
Kialakítani:
c) „Otthonokat” félúton
d) Lakható intézmények a nélkülözők számára
e) Segítség nyújtása a magánszemélyeknél lévő gyermekek gondoskodásánál, segíteni a családot és a munkát
összehangolni
f) Gondozói szolgáltatások
g) Tolmácsolási szolgáltatások
h) Szállítási szolgáltatások
i) Intézményeket szenioroknak
j) Intézményeket a gondozói szolgáltatásokra
k) Főzdék létesítése az ennivaló szállításával

Hogyan változtatnánk meg?
• Megpróbálnánk megfizetni a tanárokat, hogy megérje
nekik a gyerekeket tanítani és nevelni, az iskolán kívül
is. Megpróbálnánk olyan változásokat eszközölni,
hogy a diákok értékelése ne a szüleik szociális helyzete
alapján történjen. Az iskolákat (épületek) a valós igények
alapján kell javítani, karbantartani (hogy teljesítsék az
anyagi - műszaki felszereltséget, személyzeti és higiéniai
követelményeket) , hogy az iskola ne az alapján kapja
a pénzjuttatásokat, hogy kiknek vannak befolyásosabb
ismerősei. Az iskolákat nem csak adományokból modernizálni, hiszen ez olyan generációnak a beruházása, amely
a jövőben gondoskodni fog rólunk.

5. - Közlekedés
Hogyan tovább?

• A tömegközlekedést továbbá is támogatni kell a megye
által, de úgy, hogy szakavatottan legyen a támogatás
elosztva.

Hogyan javítani rajta?
• A tömegközlekedési eszközök vásárlásaira az Európai
Unió segítségét kell kihasználni, a közbeszerzési törvény
betartásával.

6. - Szociális terület
Min akarunk javítani?
• Az idős és mozgássérült emberek gondoskodásának
biztosítása és javítása a szociális segélyről szóló törvény
alapján.
• Javítani a falvak együttműködésében - kialakítani (és
ellenőrizni) önképző csoportok terveit, javítani a házi

7. - Roma (cigány) kérdés
Mik a problémák:
• Nem alkalmazkodnak, magas százalékuk „alacsony
műveltségi szinten van” és rokkantnyugdíjas, magas a
bűncselekményeket elkövetők százalék aránya.

Javaslat:
• Felügyelni az állami támogatások felhasználását, a
roma települések pénzfelhasználását és oktatását, az integrált oktatásra való tekintettel, egyforma feltételek biztosítása az oktatásban úgy a többségi, mint a kisebbségi
lakosságnak. Megszüntetni a szegregációt az oktatásban,
igyekezni a kisebbségi lakosság reszocializálásában és
besorolásában, ezzel megnövelni a kisebbségi lakosságra
vonatkozó oktatási, nevelési követelményeket
A közszolgáltatásoknál (utak - javítása és karbantartása,
egészségügy) úgy gondoljuk, hogy az ezen szolgáltatások biztosítására a legmegfelelőbb módja a „támogatásos” szervezetre (újra) való átváltás.
Semmilyen esetben sem nem támogatjuk a II. és III.
osztályú utak építésénél és javításánál a PPP* projektek
használatát, mivel a PPP projektek soha nem voltak olyan
beruházásokra kitalálva amelyek nem térítődnek meg.
Ha önök is úgy gondolják, hogy ezek a fő gondok a
rimaszombati járásban, akkor támogassanak minket,
hogy ezeket együttes erővel meg tudjuk oldani. Az esetleges sikeres választások után e-mail fiókot nyitunk az
önöktől - nekünk szánt javaslatokra - más gondok, területek - amelyeket igyekezni fogunk azonnal megoldani a
javaslatot tevővel történő kapcsolatfelvétel után.
Rimaszombati járás polgárai, ha önök is helyeslik a
javaslatainkat, támogassanak minket a választásokban.
Azon személyek, akik a SaS színeiben szeretnék az önök
támogatását:
14. Ildikó Filipiaková, 40r., vállalkozó, SaS
20. Ladislav Hladovec, Ing., 43r., bírósági szakértő,
tolmács - fordító, SaS
24. Ján Kamenský, 39r., magánvállalkozó, SaS
52. Jaroslav Suja, 33r., magánvállalkozó, SaS
* - Magyarázat:
SZČO - önállóan vállalkozó személy
ROP - Regionális operatív program
NP - nonprofit szervezet
Rt. - részvénytársaság
PPP - köz-és magánegyüttműködés

Közlemények
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 45. hétre
November 7., szombat
Gyógyszertár a Kauflandban
November 8., vasárnap
Rimava gyógyszertár

Fogorvos
November 7.-8., szombat-vasárnap
MUDr. Schmiedt Viliam, Rimaszombat,
SzNF u. 4., tel: 047/ 56 26 643

MOZIMŰSOR

Meghívók
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 közismert
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.

November 4.-8., szerda-vasárnap,
szerdán és csütörtökön 18.00 órakor,
pénteken, szombaton és vasárnap 17.00
és 20.00 órakor

Jánošík
Agnieszka Holland igaz története lengyelszlovák-cseh-magyar kooprodukcióban.
Főszereplők: Václav Jiráček, Ivan
Martinka, Michal Žebrowski, Sarah Zoe
Canner, Marián Labuda, Bocsárszky Attila
és Táňa Pauhofová.
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Bennünk fénylő mandalák címmel Csémy Éva könyvbemutatóját és mandala-kiállítását a rimaszombati
Városi Művelődési Központ 4. sz. klubhelyiségében (E
bejárat – a piac felől).

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.

Kulturális rendezvények Füleken
– november
november 4., 16.30

A füleki zománcgyár története 1906-1945 között (előadás)
Helyszín: VMK – Vigadó, szervező: Koháry p.t., társszervező: VMK
november 6., 14.00

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
október 27.-én az alábbi
személyek adtak önkéntesen
vért: Mogyoródi István, Tomáš
Kočiš, Czene Zoltán, Ján Boľf,
Milan Kojnok, Patrik Hazucha és
Jozef Brezovický Rimaszombatból,
Ľubomír Blaho Cserencsényből,
Mihályi Péter Rimajánosiból,
Atila Gembický Zeherjéről,
Vladimír Slovenčiak és Sonkoly
Zoltán Tornaljáról, Cselényi
László Lőkösházáról, Bálint Péter
Simonyiból, Katarína Boráková
Derencsényből, Bak Róbert Bátkából,
Katarína Repová Méhiből, Július
Dono Szkárosról, Miloš Hruška, Mgr.
Mariana Juhaniaková és Simona
Masárová Nyustyáról, Tóth István, Tibor Sebök és Ľubica Seböková Oldalfaláról, Miroslav Böd Feledről, Bial
Erika Újbástból, Jaroslav Ivan Rimabányáról, Ján Babarík Susányból,
Vincze József Felsővályból és Pavel
Michalko Tiszolcról.

Pénteki randevú Bóné Márta játékgyűjtővel
Helyszín: VMK – Könyvtár, szervező: VMK Könyvtára
november 10., 16.30

Felhívás

Hulita Vilmos gyárigazgató szerepe a füleki közéletben A kulturális minisztérium tájékoztatója
(előadás)
– jel. november 10. - ig
Helyszín: VMK – Vigadó, szervező: Koháry p.t., társ- A SZK Kulturális Minisztériuma szeptember 2.-án
közzétette a Nemzeti kisebbségek kultúrája 2010 elszervező: VMK
november 11., 18.00
nevezésű, a kisebbségi kultúrák támogatására létrehoSzórakoztató kultúrműsor – vendég: Márió
zott, 6. számú programjára benyújtható pályázatok új
Helyszín: VMK – Vigadó, szervező: MKP
határidejét. Azokat a projekteket, amelyeket a kérvé18.00 óra
nyezők november 10.-ig eljuttatnak a megadott címre,
november 20., 18.00
a bizottságok 2010 februárjának végéig dolgozzák fel
Csárdáskirálynő a Komáromi Jókai Színház előadásá- és bírálják el. A kitöltött kérvényeket a mellékletekkel
ban
együtt a következő címre kell elküldeni: Ministerstvo
Helyszín: Klub Kultúrház, szervező: Klub Kultúrház
kultúry SE, Sekcia ekonomiky, Odbor programovej
november 21., 9.00-17.00
podpory, Nám. SNP 33., 813 31 Bratislava 1. vagy leadVI. Egészségvédő tatálkozó
hatók a minisztérium iktatójában is. A borítékra írják
Helyszín: Klub Kultúrház, szervező: Vis Vitalis p.t.
rá a jeligét: KNM 2010 – alprogram (az alprogram szánovember 21.
ma és megnevezése). Mindegyik kérvényt elektronikus
Katalin-bál
úton is regisztráltatni kell a következő címen: http: //
registerkultury.gov.sk/granty2010. Bővebb informáCsémy Éva mandalakiállítása – nov. 6.
ciók a kulturális minisztérium honlapján találhatók
A Pósa Lajos Irodalmi és Közművelődési Kávéház
(www.culture.gov.sk) a Grantový systém 2010 címszó
november 6.-án, pénteken 17.00 órai kezdettel tartja
alatt találhatók.
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Hirdetés

Ingatlanok
• 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 vállalkozási célokra is
alkalmas ház Rimaszombathoz közel.
25 000 €. Tel: 0905 506 338.
1221-45

• Eladó saját tulajdonban lévő
háromszobás családi ház erkéllyel
Rimaszombatban, a Nyugat-lakótelepen eredeti állapotban. Ára: 26 500
€. Tel: 0908 930 711.
1224-46

• Rimaszombat központjában
vállalkozásra alkalmas helyiségeket
kínálok. Tel: 047/5634901, 0908
508 195.
1225-45

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

• Jóslás kártyából – múlt, jelen,
jövő. Hétfő és pntek között 9.00
órától 17.00 óráig. Rimaszombat,
Cserencsényi u. 22. (a munkaügyi
hivatal mellett). Tel: 0915 228 482.
1212-44

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

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

• 2 darab elsődiszket vennék Zetor
traktorra. (8,3/8-24 6 PR, 8 csavaros). Tel: 4880218, 0918 614 735.
1220-45

Hirdessen
magyarul is!

2009. 11. 2.

Pásztorbot összpontosító
tábor barantásoknak – jel.
nov. 10.-ig

A tábor feladata, hogy a Kárpát-medencében a Baranta hagyományos magyar
harcművészettel foglalkozó sportegyesületek, egyesületek, szakosztályok,
csapatok a lehető legjobb és letisztult
gyakorlati és elméleti tudást szerezzék
meg a magyar pásztorbotról! A tábor
fővédnöke Pucskó Zsolt, a hun-magyar
harci botoló alapítója!!! Edzésvezető:
Pucskó Zsolt – hun-magyar harci botoló
alapítója és Kopecsni Gábor – Arslan
oktur, FBSz üe. A tábor vendége: Mezei
Lajos – helyi bácsi, többgenerációs
pásztorcsaládból származik. Átadandó
tervezett tudásanyag: tájegységek botolói,
botoló táncok, hun-magyar harci botoló
és botbirkózás. Szervező: Felföldi Baranta
Szövetség, helyszín: Borzova (Silická
Brezová), Gömörország, időpont: november 18-22. Jelentkezni és érdeklődni a
felfoldbaranta@gmail.com címen lehet
november 10.-ig.

Molimpex gépkölcsönző
Mikszáth utca 5. Rimaszombat
Fahasogatógép
17,35 €
Teljesítménye:
4,0 kW
Max. hálózati feszültség:
400 V
Max. hasítóerő: 9 tonna
Rönk Max. hossza:
1350 mm
Súlya: 200 kg
Nyitva tartás:
Hé-Pé:8:00 – 16:3, Szombat: 8:30 – 12:00
Ne várja meg, míg beköszönt a tél!
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)

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.

Olcsó és minőségi
elszállásolás
Tel.: 047/56 22 517, 0905 745 308
Felveszünk: recepcióst,
pincérnőt/szakácsot
Tel.: 0918 392 513

Szabad munkahelyek
Tanácsadó: Wüstenrot, Biztosító,
Rimaszombat – középiskolai v.
főiskolai végzettséggel * Juhgondozó: Agrokol kft., Rimabánya
– inaslevéllel * Asztalos, gyártásvezető: Indeco kft., Rimaszombat – inaslevéllel ill. középiskolai
végzettséggel. * fajátékkészítő:
Gömöri Szociális Vállalat, Klenóc
– inaslevéllel * elárúsítónő:
Vytnes – Ing. Básti, 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.

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 volt 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

HARNÓCZ
autósbolt
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:
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

2231-44

Téli stadion nyitva tartása
november 2.-8. között:

nov. 2., hétfő: 9.00-11.30, 12.00-14.30
nov. 3.., kedd: 9.00-11.30, 12.00-14.30
nov.4., szerda: 9.00-12.00, 12.30-15.00,
15.30-18.30
nov. 5., csüt.: 9.00-11.30, 12.00-14.30
nov.6.., péntek: 9.00-11.30, 12.00-14.30,
19.15-20.30
nov. 8., vas.: 14.00-16.00
Érdeklődni a 0908 147 531-es
telefonszámon lehet.

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!

sport
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Kudlík kiborult az
újabb döntetlen után
Rimaszombat–Alsókubin 0:0

Csak döntetlenezett a rimaszombati
labdarúgócsapat az alsókubini együttessel, így zsinórban kilencedik meccsén
nem tudott nyerni. Marián Kudlík vezetőedző a fiatal játékosokat kritizálta a
gólnélküli összecsapás után.
Hat hét után játszott újra hazai pályán a rimaszombati együttes, de szurkolóinak nem sok örömet
szerzett. Az első félidőben alig dolgoztak ki helyzetet a hazaiak, az egyetlen értékelhető támadást a 25.
percben vezették, amikor Gibala–Sihelský–Husaník
volt a labda útja, ám a fiatal csatár tíz méterről a
kapu fölé perdített. A vendégek közül Cicman volt
aktív, de lövései Kuciaknak nem jelentettek gondot.
A hazai kapus közvetlenül a félidő előtt majdnem
gólpasszt is adott, felívelése után Piszár elé került a

Besztercebánya
nyerte a rendőrök
tornáját

labda, ám a vendégek védői tisztáztak.
A második félidőben óriási fölényben játszottak
a rimaszombatiak, az ellenfél szinte át sem lépett a
félpályán, gól azonban a legnagyobb helyzetekből
sem született. Rubint fejesét az 55. percben a gólvonalról fejelték ki, Piszár később távolról alig lőtt
mellé, a 78. percben pedig Trabalík kapus védte a
hazai csapatkapitány óriási ziccerét.
Az újabb hazai pontvesztés után (a rimaszombatiak augusztus 8-án nyertek utoljára!) már Marián
Kudlík vezetőedző is elveszítette a türelmét: „Egyáltalán nem vagyok megelégedve a fiatal játékosokkal. Vagy nem elég jók, vagy megfelel nekik, hogy
csak cserejátékosok, de ha kifutnak a pályára, nem
harcolnak, nem szívvel-lélekkel játszanak. Már
nincs erőm győzködni őket, hogy igyekezzenek,
hogy most megmutathatják magukat. Egyszerűen
elképzelhetetlen, hogy a 38 éves Piszár mutassa
meg a fiataloknak, hogyan kell futni, és hogyan kell
a csapatért harcolni! Valószínűleg az ifiknek adok
lehetőséget, mert a többieknek már rengeteg esélyt
adtam, és semmit nem mutattak…”
B. T.

Igen hideg, szeles időben került sor a Tempus
pályáján a rimaszombati Járási Rendőrség labda-

rúgótornájára, amelyre tíz csapat nevezett be. A
rendőrök mellett elindult a tűzoltók, a katonák és
a rimaszombati Városi Hivatal csapata is (ezt a csapatot erősítette Alexander Štefan nyomdászunk is),
míg a feledi, rimaszécsi és tornaljai rendőrök közös
csapatot alkottak a határ magyar oldaláról érkezett
kollégáikkal. A csapatokat két csoportra osztották,
s az elődöntőbe a rozsnyói, a besztercebányai, a lo-

Járási labdarúgó bajnokságok

Diákok, 9. forduló:
B csoport: Gesztete–Feled 3:1 • Ajnácskő

Az I. osztály őszi végeredménye:
1. 	 FK Tornaľa  	

13

10 1 2

36:10

31

2. 	 FK Klenovec  	

13

8 2 3

20:18

26

3. FK Tachty  	

13

8 1 4

44:20

25

4. 	 FK Jelšava  	

13

7 3 3

28:24

24

5. 	 FK Rimavské Janovce  	 13

6 0 7

26:25

18

6. 	 FK Stárňa  	

5 2 6

23:27

17

13

B–Nagybalog 3:0 • Osgyán–Ajnácskő A 0:8
Sajógömör 5:3
Kerületi bajnokságok: Sajószentkirály
meglepő hazai veresége

7. 	 FK Revúčka  	

13

5 2 6

27:22

17

13

5 2 6

27:26

17

9. 	 FK Abovce  	

13

5 1 7

27:37

16

IV. liga, 13. forduló:
JUPIE BB–Nagybalog 3:1 (1:1)

A vendégek gólját Halaj lőtte.

10. FK Muráň  	

13

4 4 5

20:33

16

13

4 4 5

21:28

16

12. 	FK Sirk  	

13

4 3 6

27:29

15

Tiszolc–Geletnek (Hliník nad Hronom) 2:1 (1:0)

13. 	FK Ožďany  	

13

2 4 7

15:20

10

Hazai góllövők: Kriška és Švantner

14. 	FK Veľké Teriakovce  	

13

2 3 8

12:34

9

Nagyrőce–Poltár 1:0 (0:0)
1. osztály-ifi őszi végeredménye:

G: Gömöri (65 p.)

1. FK Lubeníkw

10

10 0 0

96:10

30

Ajnácskő–Hegybánya (Štiavnické Bane) 3:3 (0:2)

2. FK Tachty

10

7 1 2

42:17

22

A hazaiak góllövői: Nagy, Berki és Urbán

3. FK Abovce

10

6 0 4

50:30

18

4. FK V. Teriakovce

11

6 0 5

34:37

18

V. liga, 13. forduló: Nyustya–Feled 0:0

5. FK Ožďany

10

6 0 4

35:30

18

6. FK Sirk

9

6 0 3

34:24

18

Sajószentkirály–Csáb 1:4 (1:2)

7. FK Revúčka

9

6 0 3

31:20

18

A hazaiak gólját Demeter G. szerezte.

8. FK Rim. Janovce

10

4 0 6

42:32

12

9. FK Gemer

10

4 0 6

29:42

12

Sajógömör–Málnapatak (Málinec) 3:3 (2:0)

A hazaiak gólszerzői: Csongovai (2) és Gergely. A
hazaiak a 81. percben még 3:1-re vezettek, a vendégek 10 emberrel is egyenlíteni tudtak.

10. FK Bátka

10

2 0 8

21:49

6

11. FK Stárňa

11

1 1 9

12:92

4

12. FK Muráň

10

1 0 9

13:56

3

Rimaszombat–Alsókubin 0:0

Sárga lap: Geri, Zvara.
Játékvezető: Prešinský, 330 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Rubint, Geri, Zsivanovics,
Morháč–Janečka, Zvara, Piszár, Sihelský–Gibala
(71. Šándor), Husaník (60. Levický).
A rimaszombatiak a 16. fordulóban Aranyosmarótra
látogatnak, a ViOn ellen november 7-én, szombaton
17.30-kor lépnek pályára.
A táblázat állása:
1. Púchov

14

8

4

2

18:10

28

2. Zlaté Moravce

13

6

4

3

22:14

22

3. Trenčín

13

4

7

2

19:11

19

4. Rimavská Sobota

14

4

7

3

12:14

19

5. Lučenec

14

4

6

4

20:14

18

6. Michalovce

14

4

6

4

14:12

18

7. L. Mikuláš

13

5

3

5

16:15

18

8. D. Kubín

13

4

4

5

15:13

16

9. Prievidza

14

3

6

5

11:16

15

10. Šaľa

14

3

4

7

7:22

13

11. Ružomberok B

14

2

5

7

9:22

11

sonci és a hazai csapat jutott. A döntőbe a losonci és
a besztercebányai együttes jutott, s 1:1-es döntetlen
után tizenegyesekkel a besztercebányaiak vihették
haza a kupát. A harmadik helyért vjvott mérkőzésen a rimaszombatiak a rendes játékidőben 2:2-re
végeztek a rozsnyóiakkal, de tizenegyesekkel végül
a hazaiaké lett a bronz.
jdj

Asztalitenisz,
IV. liga,
4. forduló:

C csoport: Bátka–Abafala 5:2 • Lénártfala–

8. FK Lubeník  	

11. 	FK Bátka  	

11

SO Kisrőce–Jednota Málinec 8:10,
DSTK Rimaszombat–Iskra D a S. Nyustya
14:4,
Mladosť Relax Rimaszombat B–STK Tiszolc
B 8:10,
STK Metabond Tornalja–Mladosť Relax
Rimaszombat C 16:2,
ŠKP Rimaszombat–STK Losonc (Kálnó D)
14:4,
Tatran Breznička–STK Losonc (Kálnó B) 5:13
A táblázat állása:
1. DSTK Rimavská Sobota

4 4 0 0 0 55:17 12

2. STK Lučenec - Kalinovo B

4 4 0 0 0 50:22 12

3. STK Metabond Tornaľa

4 2 1 1 0 49:23 9

4. STK Lučenec - Kalinovo C

3 3 0 0 0 35:19 9

5. SO Revúčka

4 2 1 1 0 42:30 9

6. Jednota Málinec

4 2 1 1 0 28:26 9

7. Mladosť Relax Rim. Sobota B 4 2 0 2 0 43:29 8
8. ŠKP Rimavská Sobota

3 2 0 1 0 36:18 7

9. STK Tisovec "B"

4 1 0 3 0 23:49 6

10. STK Lučenec - Kalinovo D

4 0 1 3 0 25:47 5

11. Mladosť Relax Rim. Sobota C 4 0 1 3 0 16:56 5
12. Iskra D a S. Hnúšťa

4 0 0 4 0 23:49 4

13. Tatran Breznička

3 0 0 3 0 7:47 3

12

sport / hirdetés
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A Tompa Mihály Református Gimnázium érettségiző osztálya

1. sor: Molnárné Pelle Beáta – osztályfőnök, Boros Eszter, Borbás Orsolya, Samu Enikő, Mag Erika, Sonkoly Gabriella, Kisantal Eszter, György Ingrid 2. sor: Bácskai István, Veres
Tünde, Lakatos Diana, Magyar Ildikó, Juhász Kinga, Pál Nikoletta, Varga Réka, Bozó Anna, Rúgó Alexandra, Kovács Lilla 3. sor: Molnár László, Bartha Attila, Vörös Ádám, Galo
Béla, Rigó Péter, Czikó Dávid, Balyo Péter, Pecsők Gergely
A képről hiányoznak: Balázs Mihály, Válent Attila, Csincsík István, Szőke Péter. Jövő héten a Műszaki Szakközépiskola érettségiző osztályának fotóját közöljük.
Fotó: Gecse Attila

Két birkózóarany Tiszacsegén

Motorosok találkozója
Az idén utoljára
találkoztak
a motorosok
Rimaszombatban.
Gecse Attila fotója
a Hypernova áruház
előtt készült.

Sikeresen szerepeltek a Lokomotíva
Rimaszombat szabadfogású birkózói
Tiszacsegén, ahol ketten, Adrián
Zahradník és Richard Totkovič
győzni tudtak, mellettük Radnóti
Mihály ezüst-, Adrián Miko, Michal
Záhradník és Miloš Gaži bronzérmet
szerzett.

Két arany- és egy ezüst Felsőtárkányból
Az Unicornis Egri Íjász SE V. 3D
Íjászversenyét rendezte meg október
23.-án a Felsőtarkányi Hegyikristály
Ökoparkban. A versenyen csak első
és másodfokú Magyar Íjász Szövetségi engedéllyel lehetett részt venni.
Az EAA szabályok szerint 20 cél,
célonként két lövés különböző távról.
A meredek terepen – az esős idő miatt is –, elég nehéz volt közlekedni, de
ennek ellenére nagyon szép napot töltöthettünk el. Bár néha akadályokkal
is szembe kellett néznünk, és a profi versenyzőkkel is megkellett birkózni a
dobogóra jutásért, mégis harcoltunk és most sem tértünk haza üres kézzel.
Prcínová Eva a gyerek tradi- és Ďuro Peter (akinek ez volt az első versenye egyhónapos tréning után) ifi longbow kategóriában aranyérmes lett, még Nagy
Lenke az ifi tradi kategóriában a dobogó második fokára álhatott fel.

Ismét indul a tekézők ligája
A rimaszombati tekeklub a Városi Hivatallal együttműködve négyfős csapatok
részvételével a 2009/10-es évadban is megrendezi a tekézők városi ligáját.
Az érdeklődők naponta 16.00 után jelentkezhetnek a Városkertben található
tekézőben, esetleg a 0903 683 869-es telefonszámon (Róbert Šmatlík klubelnök) vagy a kolkyrs@weblahko.sk e-mail címen. Bővebb információk a www.
kolkyrs.weblahko.sk oldalon.

Prognózis - Változékony, többnyire borongós és gyakran csapadékos időre számíthatunk a héten, mivel ciklonok és frontok határozzák meg időjárásunkat. Ezzel együtt
dél felől ismét enyhébb léghullámok érkeznek, éppen ezért megszűnik az éjszakai fagy,
és majd a nappali felmelegedés is erősödik.
Reisz András

Saját macskával egérirtást vállalunk. Telefonszám a szerkesztőségben.

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.

