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Október 31.-én átadták a Református Tudományos Gyűjtemény székházát Rimaszombatban. Képriportunk a 7. oldalon.

Megyei választások – 2009
Már javában zajlik a megyei önkormányzati
választási kampány, amely november 12-ig tart,
s 48 órával a választások előtt ér véget.
A törvény szerint az összes jelöltnek és politikai szubjektumnak ugyanolyan teret kell biztosítani a kampány
során a településeken. A kampányidőszak befejeztével 48
órás kampánycsend lép érvénybe, ekkor tilos bármilyen
választások előtti propagáció.
A megyei önkormányzati választásokat november
14-én, szombaton reggel 7 órától este 22.00-ig tartják. Ha
szükséges, a községek egy korábbi órában is megnyithatják a szavazóhelyiségeket, de a választásoknak ott is be
kell fejeződniük este 22.00 órára. Azokban a megyékben,
ahol nem választják meg a megyei elnököt az első fordulóban, második fordulóra kerül sor november 28-án.
A megyei önkormányzati választásokon 5 902 választási
körzet lesz. 8 megyében összesen 90 választási kerület
van. A megyei önkormányzati választásokon azok a szlovák állampolgárok és külföldiek vehetnek részt, akik ál-

landó lakhelye a megyéhez tartozó adott településen van,
és legkésőbb a választások napján betöltötték 18. életévüket. A választásokon nem létezik választói igazolvány,
mindenki csak a lakhelyén szavazhat.
Először 2001-ben választhattunk megyei önkormányzatot, de az érdeklődés a választások iránt igen alacsony
volt. 2005-ben még inkább csökkent a választói kedv, az
első fordulóban 18 % ment el szavazni, a másodikban pedig már csak 11%. A felmérések szerint nem várható nagyobb százalékarány az idén sem. Holott egyre nagyobb
jogkörökkel rendelkeznek a megyék, hisz ide tartozik az
úthálózat, az egészségügy és a középiskolák is.
Az eredményeket a Statisztikai Hivatal hozza nyilvánosságra a www.statistics.sk és a www.volbysr.sk oldalakon, miután 22.00 órakor bezárnak a szavazóhelyiségek.
A hivatalos eredményeket a Központi Választási Bizottság
jelenti be. Választási mellékletünk lapunk 10.- 13. oldalán
található. A rimaszombati választási körzetek listáját lapunk 11.

Ezen az oldalon hivatalból azt
kellene írnom, hogy mindenképpen menjenek el szavazni, mert
fontos, hogy ki képvisel bennünket a megyében. De nem teszem,
mert se az elmúlt évek során, se
az elmúlt napokban nem győztek
meg arról, hogy azok, akik ott ültek az elmúlt négy évben, s azok
többsége, akik most jelöltetik
magukat, komolyan gondolják a
megyei politizálást. Most gesztenyét sütnek, iskolát látogatnak,
gulyást főznek és zsebnaptárt
osztogatnak, s ahogy szokták,
ígérnek fűt-fát. Sokszor olyasmit
is, amelyért hatalmi pozícióból
az elmúlt években édeskeveset
tettek. Csak mosolygok azon a
képviselőjelöltön, aki egyik hetilapunkban lelkesen szorongatja
az egyik megyeelnök-jelölt kezét,
másnap már a másik gesztenyéjét kóstolgatja, s ugyanazt ígéri
még lelkesebben, mint az előzőnek. Látom a nemzetiek négyfős
listáját, ahol két magyarra is
akadok. Alig pár perccel ezelőtt
hív fel az egyik ismerősöm, s
azt kérdezi, kire szavazzon a
63 illetve a 9 közül. Van köztük
magyar és roma is szép számmal,
szakács és polgármester, írástudó
és szélsőjobboldali egyaránt. De
azért akad egy-két jelölt, akivel
azért megpróbálnám. S a maradék? Vagy nem használom ki a
maximális hat ikszet vagy pedig
megteszem a szerencseszámaimat. Egyszer talán az is bejön.

Az Ön gyógyszertára

Rimaszombat, Vasút u. 23

www.jazmin.sk

Hirdessen
magyarul is!

és 22. számában is megtalálhatják.

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy virtuális fotóalbumunk
a www.picasaweb.google.com/gomorihirlap oldalon található.
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Emelkedik az influenzás betegek száma
Már gyógyulófélben van és napokon belül hazamehet az a rimaszombati járásbeli, gernyőpusztai
(Bottovo) férfi, akit H1N1 típusú influenza miatt a
losonci kórház fertőző osztályán, az elkülönítőben
kezelnek. A 24 éves fiatalember megbetegedése
előtt Csehországban dolgozott vendégmunkásként.
Egy másik beteg egy 63 éves asszony, ő itthon kapta
el a fertőzést. Pánikra a szakemberek szerint nincs
ok. A kórházban ápolt férfi lakóhelyén sem léptettek életbe különösebb intézkedéseket, a lakosságnak csupán védőmaszk hordását, influenza elleni
oltást és a személyi higiénia szigorúbb betartását

ajánlották. Az új típusú influenza tünetei hasonlóak az ismert típusúéhoz. Lázzal, izom- és izületi
fájdalmakkal, torokfájással és fejfájással, erős köhögéssel jár a betegség. A Rimaszombati járásban
az elmúlt héten ugyan emelkedett az influenzás
megbetegedések száma, de még sem iskolát, sem
óvodát nem kellett bezárni, rendezvények sem maradtak el emiatt. A rimaszécsi iskolában is emelkedik a megbetegedett tanulók száma, arányuk
már eléri a 20 %-t. Vavrek István érdeklődésünkre elmondta, hogy amennyiben számuk eléri a 30
%-t, automatikusan jelenteniük kell a Regionális

Visszaélés a bizalommal
A mi fajtánkra mindig is jellemző volt a széthúzás.
Minél kevesebben vagyunk, annál többfelé megyünk. Az okok ismertek, de most másról akarunk
szólni.
	Tíz évvel ezelőtt egyesült politikai képviseletünk. Úgy nézett ki, hogy megjött az eszünk, jó
útra tértünk. De felébredtek azok, akiknek ez nem
felelt meg. Alakult egy új párt, melynek elnöke
kijelentette, hogy az nem magyar. Hangoztatják,
hogy nem az MKP ellenfelei akarnak lenni, csakhát
hamar kibújt a szög a zsákból. Mi most az újonnan
alakult párt két képviselőjének tevékenysége miatt
akarunk szólni.
Az egyik az MKP Rimaszombati Helyi Szervezetének volt elnöke, Orosz István. Megbíztunk benne,
élvezte városunk egységes magyarságának bizalmát, elnökké választottuk. Aztán a nyár elején jött
a szakadás, az árulás. Hittük, hogy városunkban
egységes a magyarság és annak politikai képviselete. Sajnos nem, mert egypár jelentéktelen személy
után cserben hagyta hajónkat a kapitány, az elnök
is. Lépése azt bizonyítja, hogy a közéletben és a politikában ismeretlen fogalom a bizalom és a hála.
Június 10-én még összehívta a helyi szervezet
elnökségét, amelyen bejelentette, hogy lemond
minden, a pártban betöltött tisztségéről, mert
munkahelyi tevékenységének, az iskolának akarja
szentelni minden idejét. Az elnökség tagjai előtt
szóban megígérte, hogy a pártból nem fog kilépni.
A június 23-i taggyűlésre már a személyes meghívó ellenére sem jött el. Nem volt bátorsága a tagok
szemébe nézni. Kitudódott viszont, hogy belépett
az újonnan alakult pártba. Nyomást gyakorolt és
gyakorol az iskola pedagógusaira, alkalmazottaira.
Tulajdonunkban van az a tagtoborzó plagát, amely
az iskola tantestületi szobájában függött. Az iskola alkalmazottai tudják bizonyítani, hogy részéről

tagtoborzás folyt és folyik az iskola falain belül. Ezt
törvény tiltja, amire szeretnénk felhívni a polgármester és a Városi Hivatal, mint fenntartó figyelmét.
Jött a következő meglepetés. Az igazgató úr képviselőjelölt a Most – Híd párt színeiben a Besztercebányai Megyei Képviselő-testületbe. Nem férhet
kétség hozzá, hogy elsősorban városunk eddig
csaknem egységes magyarajkú polgárait akarja
megszólítani és szavazataikat elvenni az MKP képviselőjelöltjeitől, eddigi barátaitól. Sajnos vannak
emberek, akiknek becsületéből és hátgerincéből ék
kovácsolódik létünk egységének szétfeszítésére. Ez
megbocsáthatatlan bűn, amire fel kell hívni minden józanul gondolkodó ember figyelmét.
A másik ilyen volt tagunk Hunyák József,
Ajnácskő polgármestere, az MKP Országos Tanácsának volt tagja. Szintén megyei képviselőjelölt az
említett párt listáján. Ez nem meglepetés azoknak,
akik őt jobban ismerik, de méltatlan viselkedése
sokakat kiábrándít. Mint járásunk egyedüli polgármestere, elutasította az MKP járási elnökének
kérését kampánygyűlés megtartására az ajnácskői
kultúrházban. Cinikus, faragatlan szavakkal nemkívánatos személyeknek nevezte az MKP képviselőjelöltjeit. Kijelentjük, hogy kampányunk
nem gyűlöletkeltő, pozitív visszhangú volt, még a
többségében szlovák lakosságú falvakban sem utasították el. Ugyanis erre nincs joguk, mint ahogy
Hunyáknak sem volt.
Hát ide jutottunk. Az egység legerősebb hangoztatói árulták azt el. Felfedték igazi arcukat. Ezt
a két tényt szerettük volna szóvá tenni. Reméljük,
megértették.
    
Az MKP Rimaszombati Helyi
Szervezetének elnöksége

Az MKP kampányzárói
November 9. (hétfő), 18.30 – Rimaszombat: Hypolit, a lakáj (a kassai Thália Színház előadása)
November 11. (szerda), 19. 00 – Rimaszombat: KAMPÁNYZÁRÓ ÜNNEPSÉG A VMK-ban
„Táncolnék a boldogságtól” címmel népszerű nosztalgia slágereket, táncdalokat és operett részleteket adnak elő Eperjesi Erika,
Jenei Gábor és Kriston Milán, világbajnokságon is részt vett akrobatikus táncosok Hevesről és Baranta bemutató.

UTÁNA ÁLLÓFOGADÁS ÉS BESZÉLGETÉS a VMK előcsarnokában 24.00 óráig.
Minden érdeklődőt és választót szeretettel várunk a rendezvényekre!

Egészségügyi Hivatalnál. A tisztiorvosi szolgálat
folyamatosan figyeli a fertőzés terjedését, felkészültek egy komolyabb járványra is. Nincs hiány a
patikákban az influenza tüneteit enyhítő gyógyszerekből, Szlovákiában azonban oltóanyag még nincs.
Az utóbbi néhány napban egyre többen próbálják
Magyarországon beszerezni az oltóanyagot, a magyarországi gyógyszertárak a Szlovákiában kiírt
receptre is kiadják a szérumot, 2 000 forintot kell
fizetni érte.
sz/jdj

Veszélyben
a sajtószabadság?
Szlovákia több mint 30 helyet, a 8-12. helyről
egészen a 44. helyre zuhant vissza azon a ranglistán, amelyet a Riporterek Határok nélkül
nemzetközi újságíró szervezet állít össze évente. Az EU tagországai között ennél rosszabb értékelést csak Románia (50.) és Bulgária kapott,
amely 68. a sajtószabadságot minősítő listán.
Magyarország besorolása szinte változatlan,
tavaly a 23.-25., az idén a a 25. helyen végzett.
jdj

Egy éven belül új Ipoly-híd
Lerakta az új Ipoly-híd alapkövét
Balázs Péter magyar és Miroslav Lajčák
szlovák külügyminiszter kedden délelőtt
a szlovákiai Ráróspusztán, akik
Besztercebányán tárgyaltak a magyarszlovák viszony aktuális kérdéseiről.
Fotó: Szekeres Éva
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Tapasztalatokat cseréltek a nevelőszülők

Rimatamásfalván, a volt óvoda épületében, jelenleg
a Kilátás a jobb életre polgári társulás székhelyén
(OZ Východisko pre lepší život), két hete pénteken
olyan emberek találkoztak, kiket a nevelőszülőség
közös sorsa köt össze. A jövendőbeli pótszülők és a
jelenlegiek tapasztalatokat cseréltek, és saját, valamint örökbe fogadott gyermekeik sorsáról beszél-

tek. A találkozót Virág Lajos Feledről a Pótszülők
Klubjának elnöke szervezte.
„Örülök, hogy azok is eljöttek, akik jelenleg a
felkészítésen vesznek részt,” – mondta Koós Lívia
a rimaszombati Munkaügyi Hivatal szociális osztályának vezetője, majd így folytatta: „Úgy gondolom
a most tapasztaltak alapján, gyakrabban kell majd
hasonló találkozót szerveznünk, hogy az emberek
konfrontálódni tudjanak a nevelőszülőséget vállalókkal.” Hozzátette, hogy a nevelőszülőség iránt nő
az érdeklődés. „Jelenleg tizennégy hivatásos pótszülőség iránt és tíz gyámság iránt érdeklődőt tartunk nyilván,” fejezte be Koósné. A találkozón rész
vett a Munkaügyi Hivatal igazgatónője, Melichová
Ida és a Városi Képviselő-testület tagjai, Csoba
Alica és Rigó László is.
A gyámság a pótszülőség egyik formája, amelyet a családjogi törvény szabályoz és a bíróság
dönt róla. Gyámság alá minden olyan gyermek he-

55 éves a Kereskedelmi Akadémia

„55 éves embernek már esze is lehetne, de az emberek, ahogy öregednek, inkább meghülyülnek.
Keserves beismerés ez, de tapasztalatból mondhatom, mivel már én is három évvel túlléptem
ezt a kort” – ezzel a frappáns mondattal kezdte
köszöntőjét Milan Murgaš Besztercebánya megyefőnöke, aki rögtön hozzá is tette, hogy az emberekkel ellentétben egy iskola történetében 55 év
már mérföldkőnek számít, sok-sok fantasztikus
élménnyel és eredménnyel a háta mögött, valamint rengeteg új lehetőséggel, s a rimaszombati
Kereskedelmi Akadémia az eltelt 55 év alatt a megye egyik legelismertebb iskolájává nőtte ki magát.
Murgaš egyúttal sok-sok munkalehetőséget kívánt
az iskola végzőseinek (Murgaš később a Kiút a jobb
életbe polgári társulás székházát is felkereste.). Az
iskola történetét Katarína Mattyašovská igazgatónő vázolta fel, aki azt is elmondta, hogy az iskola
számos változáson ment át az eltelt 55 esztendő
alatt, s megpróbált alkalmazkodni a folyton változó körülményekhez. így váltott többször is nevet az
iskola, s 2008 óta az Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia nevet viseli. Az iskolában a kez-

detektől két nyelven folyt az oktatás, s az ünnepség
rövid kultúrműsorában is szlovák és magyar nyelvű műsorszámok váltották egymást (többek között
Kovács Ildikó tanárnő Heltai Jenő Szabadság c. versét olvasta fel). Az igazgatónő külön megköszönte
a megye támogatását, s elárulta azt is, hogy főleg
az elmúlt öt évben történtek jelentős, dinamikus
változások, s új szakok indításával próbáltak alkalmazkodni a kor igényeihez, így nagyobb hangsúlyt
fektetnek a bankszakmára, az idegenforgalomra,
s megtanítják a diákjaikat arra is, hogy hogyan kell
egy vállalkozást elindítani. De számos versenyen is
sikeresen szerepeltek az elmúlt években, s külön
kiemelte, hogy tavaly a megye hathatós támogatásával sikerült az iskola külsejét is megfiatalítani.
Az ünnepség végén a város többi középiskolájának
igazgatója is köszöntötte a jubiláló intézményt,
akiknek a nevében Ján Čeman, az Ivan Krasko Gimnázium igazgatója kívánt további sikeres 55 esztendőt a Kereskedelmi Akadémiának.
További képek a www.picasaweb.google.com/
gomorihirlap oldalon találhatók.
Kép és szöveg: jdj

lyezhető, amely nem él biológiai családja körében,
függetlenül attól, hogy pót nevelésre rövidebb vagy
hosszabb idei szorul. Gyám minden olyan személyből lehet, aki szerepel az arra alkalmas személyek
jegyzékében. Az érdeklődőnek muszáj elvégeznie
a gyámságra felkészítő tanfolyamot. A gyám nem
törvényes képviselője a gyermeknek, így eltartási
kötelezettsége sincs, mint örökbefogadás esetén,
ami visszavonhatatlan. Fontos kérdésekben szükséges a szülők beleegyezése és abban az esetben ha
érdeklődést mutat a gyerek iránt, gyámszüleit, el
kell hagynia.
A pótszülőség más formája a hivatásos pótszülő. Ők a nap akár 24 órájában is olyan gyerekekről
gondoskodnak, kiket saját családi körben való, hivatalból elrendelt gondozás alatt vannak, valamint
a gyermekotthon alkalmazottai és egyszerre legfeljebb három gyerekről gondoskodhatnak.
Kép és szöveg: amb

Újabb ülés az
ipari park miatt
Képviselői kezdeményezésre rendkívüli
képviselő-testületi ülést hívott össze Cifruš
István polgármester az egykori nehézgépipari
park (ZŤS) revitalizációja ügyében. Amint
köztudott, a legutóbbi ülésen kilencen
szavaztak a pályázat mellett, nyolcan viszont
tartózkodtak.
Az ülésre, amelynek ez lesz az egyetlen
programpontja, november 16.-án, hétfőn
14.00 órai kezdettel kerül sor a volt Megyeháza üléstermében, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak. Mivel a képviselők
legutóbb nem fogadták el az indítványt, kétharmados, minősített döntésre lesz szükség
annak elfogadásához.
jdj

Rimaszombatban is meghonosodott a Halloween.
A rajongók az idén is a Városi Művelődési Központ
előtt található szökőkútnál találkoztak.
fotó: Gecse Attila
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Egy különleges nap az oviban
Egy szép kora őszi napon a Daxner
utcai óvoda kicsinyei reggeltől tele
voltak várakozással. Az iskolai oktatási
program keretén belül a regionális
kultúrával való ismerkedést
igyekeztünk megvalósítani a gyerekek
és szüleik számára. Ezen a napon
agyaggal dolgoztak, mely a gömöri
vidéken évezredeken keresztül
megélhetést, hasznot adott és
szemünknek is szépséget nyújt.
E csodálatos élettelen világ életre keltője Danka Bakšová – a fazekasság képviselője
Fazekaszsaluzsányból. A kis kíváncsiskodók figyelmét először egy rögtönzött kiállítással kötöt-

Civilek a határon átnyúló
együttműködésért
Magyar-szlovák civil fórumra került sor október
28. és 29. között a kokavai Family Centrumban.
A találkozót a Fundament Polgári Társulás, valamint a magyarországi proHáló szervezte a Norvég
Támogatási Rendszer támogatással, azzal a szándékkal, hogy hozzájáruljon a régió civil szervezeteinek együttműködésének hatékonyságához. Az
első napon Groskáné Piránszki Irén (Debrecen),
Bárdos Ferenc (Eger), Kovács György (Székesfehérvár) és Kovács Kamilla (Miskolc) mutatták be

te le. Így a gyerekek találkozhattak agyagba bújt
csengettyűkkel, almákkal, gyümölcskosárral, virágokkal, bögrékkel, kancsókkal, plasztikákkal.
Ezután következett a várva várt pillanat, hogy saját

kezükkel megismerkedhessenek ezzel a számukra
ismeretlen anyaggal. A nagycsoportosok Danka
néni vezetésével dolgoztak, a kisebbek pedig az
óvó nénikkel. A kis kezek alatt különböző állatkák,
virágok, gyümölcsök születtek, melyekből kiállítást rendeztünk a szülők számára. A különleges
nap kísérője „Az egészséges táplálkozás világnapja” alkalmából rendezett kóstoló volt, mely az iskolai oktatási program következő prioritását – az
egészséges életmódra való nevelést propagálta.
A szakács nénik kis gyümölcs- és zöldségvilágot
varázsoltak elénk, melyet szívesen és örömmel
megkóstoltak a kicsik és szüleik. Ilyen módon
igyekeztünk mindenki figyelmét felkelteni a nyers
gyümölcs és zöldség fogyasztásának fontosságára.
A kicsiket a nap végén müzlivel jutalmaztuk meg.
Ez a különleges nap nagy viszhangra talált a gyerekek és szüleik között és azzal a reménnyel búcsúztak, hogy az ilyen találkozásoknak lesz folytatása.
Kép és szöveg: Mgr. Kovács Éva

a proHáló és tagszervezetei tevékenységét: a jól
működő civil hálózat felépítését, működési elvét,
minőségbeli elvárásait, kistérségi tevékenységét,
nemzetközi kapcsolatrendszerét és civil képzési
programokat. Másnap Hajdú István, Molnár Gábor
és Farsang István tartottak előadást a Dél-szlovákiai
Információs Hálózat munkájáról, a civil hálózatok
hatásáról a vállalkozásként működtetett internetes
hálózatra, valamint a gömöri őshonos növények
védelméről és környezettudatosságról. A fórum
résztvevői megegyeztek abban, hogy az egyes szervezetek a további együttműködést közösen megvalósított pályázatokon keresztül folytatják.
Kép és szöveg: hi

Rendhagyó „északi” irodalomóra
A Tompa Mihály Református Gimnázium oktávo és
3. G osztálya október 20-án tanulmányi úton vett
részt Turócszentmártonban (Martin), három megállóval egybekötve: a Matica Slovenská történelmi
épülete, a túrócszentmártoni nemzeti temető és
Árva-vára.
	Érettségiző gimnazistaként örültem a lehetőségnek, hogy ez a kirándulás szélesíti majd a látókörömet, és nem csalódtam. Muzeológus és egyetemi tanár kalauzolt minket a Matica Slovenská
épületében. Kronologikus sorrendben minden
korból a legfontosabb irodalmi emlékek vannak
kiállítva, sok esetben ez minden, ami megmaradt
az elmúlt korokból. Fontos, hogy egy szakember
véleményét is hallhattuk, miszerint még mindig
vannak olyan források egyes könyvtárakban, amelyek több információval szolgálhatnának.
Egy ilyen kiállításon való részvétel a diáknak
új rálátást ad, mivel a tankönyv lapjain kívül ritkán akad lehetősége, hogy egy több száz éves írott
szöveg utolsó példányát olvassuk. Így számomra is
sokkal érdekesebb minden tananyag. Szinte érinthető távolságból olvashattam mindazt, amit már
valamilyen formában a tanítási órákon átvettünk.

Tapasztalatból állíthatom, hogy egy ilyen kitekintés az érdeklődő diákokban mindig felfrissíti a
tudást, új információkkal szolgál és a sok – néha
értelmetlennek tűnő – információhalmaz egyszerre csak egy lánccá kapcsolódik össze. Nyilván
a legtöbb ember felejt, de egy ilyen személyes élmény több emlékkel szolgál, mint néhány kimerítő
szöveg a tankönyvek oldalán.
Az említett intézmény után a következő megálló a szlovák nemzeti temető volt, ahol az információs táblán nagyon sok ismert névvel találkoztunk.
Emlékezetes és autentikus élmény volt azok között
az ismert nevek közt sétálni, akik otthagyták a
nyomukat valamilyen formában a szlovák irodalmi
életben. Utunknak ezt a részét is megörökítettük,
sok sírhelyet és emlékművet lefényképeztünk.
Az utolsó megálló Árva vára volt, ahol levezettük a komoly élményeket. A vár belülről és kívülről
is egyedülálló építmény. A fő udvarról közvetlen
rálátás nyílik a vár alsó, középső, és felső részére.
Rideg, de biztonságot nyújtó vastag falai mindig
megvédték az ostromló hadaktól, soha nem esett
ellenség martalékául. A legmagasabb pontról még
körbepillantottunk, aztán már csak a lépcsőmá-

szás várt ránk. Hogyan lehet lejutni innen minél
gyorsabban a várudvarra? Meredek lépcsőkön. Ettől függetlenül páratlan vár, érdemes útba ejteni és
az említett helyekkel együtt akár egyéni, akár csoportos kirándulás alkalmával meglátogatni.
Rúgó Alexandra, oktávo; www.tmrg.sk
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A Gömöri Fotóklub őszi tevékenysége
A Gömöri Fotóklub tagjai szeptember
26.-án szombat délután Balogtamásiban
találkoztak. A cél elsősorban a tavaly
ősszel meghirdetett Gömör, ahol élünk
fotópályázat kiértékelése volt, ezen
kívül értékelték a nyári fotós eseményeket, illetve megtervezték az őszi
teendőket. A megbeszélés után a fotósok ellátogattak a nemrégiben átadott
beretkei tanösvényre, ahol a szép őszi
fényeknek köszönhetően fotózásra is
adódott lehetőség.
A tagok titkos szavazással a következőképpen értékelték a Gömör, ahol élünk c. fotópályázatot: Az
ifjúsági kategóriában (18 év alatt) a rimaszombati
Telek Gyula – aki a Tompa Mihály Református Gimnázium diákja –, győzött a Katonasírok az I. világháborúból I. és a Falusi nyári konyha c. fotóival. A
felnőtt kategóriában (18 év fölött) a sajószentkirályi
Kolmont Enikő 3 fotója: Riska 02, Üres vagy még
teli? és a Megfosztják erejétől c. fotók kapták a legtöbb szavazatot. A díjazott fotók először az október
9-ei Tamás Gábor-koncerten voltak megtekinthetőek Kövecsesen a Gömöri Fotóklub kövecsesi galériájában, ahol kb. 500 ember láthatta, s vélhetően
azóta már többen is megnézték.
A fotópályázat kiértékelése után kitűzték a következő fotótúra időpontját és helyszínét, amit azóta már sikeresen teljesítettek. Október 1-3 között
a Nagykapostól délre fekvő, az ukrán államhatár
közelében lévő Dobóruszkát és környékét fotózták
össze.

Telek Gyula: Falusi nyári konyha

Kolmont Enikő: Megfosztják erejétől

A településen nemrégiben egy kutatás során
megtalálták és régészetileg bizonyították az egri
vár megmentőjeként közismert Dobó István földi maradványait, amit nagy szertartás közepette
újratemettek, és egy ősi márvány szarkofágban
elhelyeztek a dobóruszkai katolikus templomban.
Lakatos László polgármester úr felkérésének eleget
téve ennek fotózására is sor került.
A tervek szerint 2010. júliusának első felében, a
Dobó István Napok keretén belül lesz átadva a
Gömöri Fotóklub 4. dobóruszkai galériája.
	Október 25-én volt a serkei református templomban, a vasárnapi istentisztelet után „Memento
(emlékezz!)” c. Csomós Árpád (Gömöri Fotóklub)

Koós István a Pozsonyi Magyar Galériában
Október 29-én nyitották meg Koós István XXI.c.I.
című kiállítását a Pozsonyi Magyar Galériában. A
tárlatot Kalita Gábor, a galéria művészeti vezetője
nyitotta meg, aki így mutatta be a művészt:
„A rimajánosi születésű, ma Rimaszombatban
élő Koós István festőművész pályáját, mint a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társasága tanácsának tagja immár húsz éve követem figyelemmel.
Az ő számára ez az első pozsonyi bemutatkozást

jelenti a mi számunkra, a Pozsonyi Magyar Galéria
kiállításszervezői számára azt a jó érzést sugározza, hogy ismét bemutathatunk egy kint, vidéken
élő képzőművészünket, aki tagtársunk a Szlovákiai Magyar Képzőművészek Társaságában, egyben
a Szlovákiai Képzőművészek Uniójában. Persze,
nem a véletlen műve a művésszel és műveivel való
jelen találkozásunk itt a koronázó város szívében.
Ugyanis ebben az évben Koós István aktív festői

GUnaGU: Horján Viktor víziói tegnapról,
máról és holnapról
Vegyünk egy túlontúl exhibicionista színészt, aki
félig magyar, félig cseh, ráadásul nyíltan vállalja a homoszexualitását és rabja az internetnek is.
Ez már maga egy félig kész regény, akarom mondani botránykönyv. Ehhez adagoljunk még egy
grafomán írót (Viliam Klimáček), akitől a rendezés
sem áll távol, s desszertként egy csinos színésznőt
és egy mocskosszájú rappert, s mindez elég arra,

hogy másfél óráig elmélkedjünk közös dolgainkról.
Igen, közös dolgainkról, mert valljuk be, egyre többen vagyunk rabjai az internetnek, egyre többünk
életében van jelen a virtuális szex, s személyes találkozások és beszélgetések helyett a facebookon
próbálunk megoldást találni. De nemcsak Horján
személyes élettörténetével találkozhattunk a pozsonyi GUnaGU előadásában, hanem képet kap-

egyéni fotókiállításának megnyitója, melyet a fotóklub vezetője, Benedek László nyitott meg. A Miskolci Egyetem Galériájában november 6.-8. között
három ország: Szlovákia, Magyarország, Románia
barlangkutatással foglalkozó fotósai együttműködésének köszönhetően Gömörország–Bükk–
Partium Karsztvarázsa c. kiállítás nyílik a Barlangkutatók Szakmai Találkozója c. konferencia
alkalmával. A Gömöri Fotóklubot Benedek László
képviseli barlangkutatással kapcsolatos fotóival.
December elején a Gömöri Művelődési Intézet
meghívásának eleget téve Rozsnyón lesz kiállítása
a Gömöri Fotóklub 2 tagjának: Fejes Zsuzsannának
és Kovács Attilának, a felvidéki holokauszt áldozatainak megemlékezésére rendezett 3 napos rendezvénysorozat keretén belül.
Balázs Emese

pályájának harmincadik évfordulóját ünnepelhetjük meg közösen – az alkotó mostani kiállításával.
Koós István nagyméretű táblaképei is – amelyeket
a korábbi években láthattunk kiállításain – a kozmosz, a fény és a sötétség, a végtelen témakörét
dolgozzák fel, érzéki, virtuóz színpárosítással nonfiguratív vásznain. Az alkotó megértette, hogy az
egész isteni világteremtés fényszőtte kompozíciója
a világosság és a sötétség, a látható és a láthatatlan,
ami csakis a lelkünkkel, a tudatunkkal látható.”
felvidek.ma / jdj

tunk a szinkronszínészek mindennapjairól, s azt is
elképzelhettük (maradjunk csak a képzelet szintjén), hogy Anna Malíková vidéki tanítónő milyen
érvekkel próbálná meggyőzni a választópolgárokat
Horján Viktorral szemben az elnökválasztás második fordulójában.
Szükség van az ilyen színházra is – mondja egy idősebb úriember a szolíd taps után a hátam mögött,
s teljes mértékben osztom a véleményét. A közel
kétszáz fős rimaszombati közönség vette a lapot,
s volt érzéke az igen érzéketlenül felvezetett, sokszor túlérzékeny témákra.
jdj
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Kiadványajánló
Sándor László: Három ország
polgára voltam (emlékirat)
Sándor László (1909-1993) kiváló
publicista, művészettörténész,
könyvtári szakember, műfordító
illetve irodalom- és művelődésszervező volt az első Csehszlovák Köztársaságban,
majd Kárpát-Ukrajnában és végül Magyarországon,
Budapesten. A jeles írástudó és korának tanúja
utolsó éveiben összegezte hosszú élete tanulságos
eseményeit, s a kötetben közel 280 személyiség
szerepel, köztük József Attila, Benedek Marcell
vagy Balogh Edgár, akikkel Sándor László
hosszabb-rövidebb ideig kapcsolatban állt.

Hát lehet? – Dúdor
István meg nem élt
60. születésnapjára

Néhány napja azon gondolkodom, Dúdor Pista
idén lennél 60 éves. El se hiszem! De ez van. Szobrodnak már lenne alapköve, hogy szobor mikor
lesz, nem tudni. Pénz kérdése, abból meg most
senkinek nincs, pláne nem ilyesmire. November
4-én a Duna Tévé épületében nyílt kiállításod.
Néhány hónapja a hagyatékodból megélhetést kicsikaró, hozzá nem értő, érdekszervező élősködik
az életművön. Sokan lettek hirtelen ismerőseid,
Pista! Kérdés, miért kellett meghalnod olyan
gyalázatos módon. Kihívtad volna magad ellen
a sorsot? De mi a sors?!
Virtuális világba költöztél, a megfoghatatlan emlékekben lebegsz, nekem meg még pár
embernek. Mások meg megpróbálnak megélni
abból, hogy fénymásolt rajzaiddal üzérkednek,
kiadva magukat a festő barátjának, miközben soha

Z. Németh István: Epercsutka,
fagombóc (gyerekversek)
Z. Németh a szlovákiai magyar irodalom egyik legtermékenyebb alakja,
aki rendszeresen jelentkezik gyerekeknek szánt írásaival is. A most megjelent kötete,
amelyet Balázsy Géza illusztrált, a költő legújabb
gyerekverseit tartalmazza, és szép ajándék lehet
akár a karácsonyfa alá is.
A két kötet megvásárolható a rimaszombati Tompa
Mihály könyvesboltban.

nem találkoztak veled. Míg éltél és jártad e világot
Deresk-Pozsony-Prága háromszögben ingázva
végig a halformájú országot, nem sok helyre tudtál
becsöngetni.
Képeidről mondtam egyszer, valahol Tornalján,
ahol itthagytad ezt a világot.
„Arc – táj – tér – kép – rendszer! Ha Dúdor
István Gyémánthegyen címet viselő, hirtelen
kézzel, indulatból papírra vetett arcképsorozatát
nézem, számtalan kérdés gurul elő a sejtések
közül. Ki tudja él-e még közülük valaki? Viselik-e
még a reménytelennek tűnő arcot? Kik ők, kik voltak, voltak-e egyáltalán, vagy csak a festő látta az
arcukat. Az biztos, festőként ilyennek láttad őket.
Arcokként. Emberi, esendő, törött, csikart, vesztes,
álmatlan, csipás szemű, gondterhelt, horpadt,
lélektelen, szellemtelen, viseltes arcokként.
Tájként. Gyűrött, hullámzó, szakadozó színű,
vert, szakadt, álhatatos, tájként.
	Térként. Az állandóan megújjuló, állandóan
változatlan, örök és kiismerhetetlen térként. Tanúja voltál szerelemnek, lopott csóknak, elkeseredett
barangolásnak, gyerekek kacajának, halálnak, gyilkosságnak.
Képként. Vetítés, álomszerű zuhatag, összegyűrt falu, felette imbolygó Krisztussal, nagyanyáddal, toronnyal, beszáradt festékkel, galambszaros ereszaljával, kiskertben megásott saját
síroddal. Örök koszos tornacipőid nyomával. Olajban, vízfestékben, tusban, tollvonásban, szénben,
szépiában megolvasztott átsodort, megpenderített
világodként, képként.
Rendszerként. Prométheusz tűzlopását sem
bírta a te rendszered. A fényt hozót, azt vászonra
papírra, farostlemezre záró létezésedet hogyan is

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály könyvesbolt

10 %-os
kedvezmény 46. 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.

Fáklyavivő 2009/november
A lap tartalmából: Segíts a szenvedő lelkeken! * Bemutatkozik a
Pázmaneum Polgári Társulás * In
memoriam Csilla von Boeselager *
Danis Tamás: A rimaszombati Katolikus Kör gyökerei (1.) * Bemutatjuk Feledi Marián káplán urat *
Kereszt- és harangszentelés Péterfalán * Szomolai
Tibor: Hogyan tovább Katolikus Kör?
A lap kapható Rimaszombatban, a magyar katolikus szentmisék előtt. Ára: 1 €

Dúdor István születésének 60. évfordulója alkalmából
a Szövetség a Közös Célokért támogatásával emlékkiállításra került sor Budapesten, a Duna Televízió aulájában
is, amelyet Duray Miklós nyitott meg, s november 11.-ig
tekinthető meg. Ezen a napon a televízió Dúdor István
Emléknapot tart. Képünk a rimaszombati kiállításon
készült.

bírta volna elviselni a rendszer. ”
Arcod – a tiéd, Dúdor István, Tájad – Gömör,
Deresk, Komárom, Rimaszombat, dombok
Bacskaiéknál, Tered – végtelen, időtlenbe átemelő,
kinyitott és emléket dédelgető, szobornak kockányi követ rejtő, Képed – itt most ma és soká még
a falakon bent a fejben, újságpapírokon, emlékezetben halványulón, vagy erősödőn, megmaradó
lenyomat, Rendszered – mint kiegyensúlyozott
csillagkép, csillaghalmaz, valahol messze, tudaton
és meghatározhatón innen és túl. Te pedig mindörökké Dúdor Pista, aki most már mintha 60 éves
lennél, csak mosolyogsz, mosolyogsz, mosolyogsz!
Szászi Zoltán

Jeles Napok
november 10. – Ifjúsági világnap
november 12. – Minőségügyi nap
november 13. – Cukorbetegek napja
november 14. – Térinformatikai világnap
november 16. – A magyar szentek emlék-

napja
november 17. – A totalitarizmus elleni harc

emlékünnepe (munkaszüneti nap)
– Budapest napja (Pest és Buda egyesítése
emlékére)
– Füstmentes nap
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Református Tudományos Gyűjtemény
– A felújítástól az átadásig
Ahogy már múlt heti számunkban beszámoltunk
róla, október 31.-én Rimaszombatban megnyílt
a Református Tudományos Gyűjtemény, amely
a Felföld református történéseit tárja elénk
a kezdetektől napjainkig. Az állandó tárlat mellett
időszaki kiállítások és könyvtár is helyet kapott
az épület falai között, de a műszaki feltételek
és a személyi állomány bővítése mellett egy
egyházi kongresszusi és ifjúsági központ
kiépítését és a gömöri gályarabok emlékművének
létrehozását is tervezik. Az anyagiaktól függően
folytatódik az épület további felújítása is. Gecse
Attila és Juhász Dósa János fotói a felújítástól
az átadásig kísérik figyelemmel az eseményeket.

Elkezdődik a Samarjai-ház felújítása

A RENOVA cég munkatársai az épület bejáratát renoválják

Már a padló is a helyére kerül

Aki nélkül a tárlók és a kiállításai anyagok nem készültek
volna el: Slavo Haľama Turócszentmártonból

A belsőépítészeti megoldás kialakítói: Václav Kinga,
Gyenes Gábor és egy mindenes: Szászi Zoltán

Rábely Pál és a Városi Közterület-fenntartó
Vállalat is segített

B. Kovács István igazgató Gérecz Lajosnéval, aki az
egykori beretkei árvaház lakója volt

Fazekas László püspök ünnepélyesen átadja az épületet
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Csordás János
Harminc évvel ezelőtt rombolták le (3.)

Az Újváros (Novomestská) és a Tópart (Jazierska) utca házainak bontása a Jánošík utcáról nézve. Ezen a vonalon
építették meg a Kishonti (Malohontská) utcát. Az előtérben levő vascsövek környékén ma az aluljáró lezárt lejárata
található. (Archív felvétel.)

Összehasonlítva a fordított magyar nyelvű szöveget a Ján Šimon által megfogalmazott eredeti
szlovák szöveggel, rögvest észrevehető, hogy a két
szöveg – annak ellenére, hogy azonosnak kellene
lennie – számtalan helyen gyökeresen eltér egymástól. Vajon miért? Feltételezhető, hogy aki a lap
magyar nyelvű változatát olvasta, a szlovák nyelvűt nem vette a kezébe, vagy ha igen, nem azonos
időpontban, hisz többségében egyazon szöveget
olvashatott a tisztelt olvasó Szlovákia Kommunista
Pártjának Járási Bizottsága és a Járási Nemzeti Bizottság által kiadott Gemerské zvestiben illetve a
Gömöri Hírlapban, így szinte mindegy volt, melyiket olvasta az ember. Látszólag. Ki tételezte volna
fel, hogy a magyar anyanyelvű olvasókhoz alkalomadtán másként szólnak...
	Tüzetes összevetés után elképzelhető az az
egyszerű ok, hogy aki magyarra fordította a szlovák szöveget, gyatrán és kifejezetten rosszul fordította. Esetleg a szerkesztőségben helyhiány okán
meghúzták a teljes szöveget, a szerkesztő kiiktatta
a lényeg egy részét, gondolván, elég a maradék. De
minthogy fontos mondatok maradtak ki a fordított szövegben, ezt a két lehetőséget – leginkább a
másodikat – kizárnám. Ilyen volumenű témánál a
közlemény teljessége az elsődleges, a lényeges rész
elhagyása a párt sajtóorgánumánál nem volt megengedhető.
A Ján Šimon által írt szlovák szöveg nyelvezete a maga nemében szakszerűségről tanúskodik,
logikusan következnek egymás után az állítások,
a magyar fordítás szakszerűtlen és logikátlan. Következtetésem: a magyar nyelvű szöveget az eredeti felhasználásával valaki más írta célirányosan
Ján Šimon, azaz Simon János neve alatt, tudatosan
félrevezetve és becsapva azokat az olvasókat, akiket érintettek a széleskörű kisajátítások és bontá-

sok. Ekként már beleillett a normalizációs korszak
kívánalmaiba: a szlovák anyanyelvűek a párt lapjában megkapták a teljes információt, a magyar
anyanyelvűek nem. Noha az ország Alkotmánya
papíron garantálta az azonos jogokat a polgárai
számára, Rimaszombatban akkor ezt másként értelmezték.
A kimaradt fejezetek legfontosabbika eredetiben: „Výstavba bytov v územiach s veľkou
asanáciou je všeobecne veľkým problémom,
nakoľko je potrebné zabezpečiť v predstihu výkup
nehnuteľnosti a presťahovať obyvateľov do nových
bytov, ktoré je potreba v predstihu postaviť. To si
vyžaduje presné zosúladenie požiadaviek všetkých
dotknutých strán. Územie sídliska „Stred” je práve
takýmto územím. Je to najstaršia štvrť mesta a dalo
by sa povedať, bývale centrum, okolo ktorého sa
tvorila nová Rimavská Sobota.”
Lefordítva: A lakásépítés a szanációs területeken általában óriási problémát jelent, mivelhogy
szükség van előnyös telekfelvásárlásra, a lakosok
átköltöztetésére azokba az új lakásokba, amelyeket előnyös feltételek mellett kell megépíteni. Ez
az igények pontos összehangolását követeli meg
valamennyi érintett féltől. A Közép-lakótelep helye
éppen ilyen terület. Ez a város legrégebbi negyede,
elmondható: az egykori központ, mely köré létrehozták az új Rimaszombatot.
Nem „vyvlastnenie”, azaz kisajátítás, hanem
„výkup nehnuteľnosti”, azaz ingatlanfelvásárlás.
Vagyis ingatlanfelvásárlás áldozatai lettek az érintettek; ami nem más, mint burkolt kisajátítás. A korabeli építési törvény ismerte a kisajátítás fogalmát,
az állam részéről megengedte ezt, pontosan szabályozta, amennyiben közügyről volt szó. Rimaszombatban ezt közügynek állították be, nem volt apelláta. Akadtak sokan, akik nem akarták telkeiket

eladni, de nem maradt egyéb választásuk: el kellett
adniuk és hagyni kellett lebontani az otthonukat.
Az állam felvásárolta azokat a telkeket, amelyeket
a tulajdonosaik nem szándékoztak eladni. Nyolc
év elteltével a cikk közlése után, 1978 őszén megjelentek a földgyaluk, kotrógépek, teherautók, s a
legrégebbi negyedből, az óvárosból 1980-ra nem
maradt meg az utókor számára semmi, csak egy
árva épület: a zsinagóga (hat évvel később rombolták le), néhány terebélyes fa, amelyeket az egykori
utcák egykori családi házainak egykori tulajdonosai ültettek ki.
A Lenner-család portája is beleesett a lebontandó területbe, annak a legszélén helyezkedett
el. E porta közvetlen szomszédságában levő épület a mai napig áll a Bartók utca és a Kishonti utca
körforgalmi kereszteződésénél a tejüzem mellett...
El lehet dönteni, áldozat volt-e a város akkori első
embere vagy példát akart mutatni másoknak.
Pavel Brndiar 1980-tól, elődjének, Lenner
Egonnak a lemondása (pontosabban Ján Gibala általi 1979-es lemondatása) után töltötte be a városi
nemzeti bizottság elnöki tisztségét. Ebben a tisztségében maradéktalanul végrehajtotta azt, amit a
felettes szerv: a kommunista párt által irányított
járási nemzeti bizottság és az adott helyzet megkövetelt tőle, sőt mi több, túlteljesítette, pontosabban fogalmazva: túlhajszolta: azaz határidő előtt
teljesítette a feladatokat. Ez viszont egyértelműen
a város és a minőség kárára vált – szakemberek bizonyították be.
A besztercebányai szakemberek által 1992-ben
elkészített felülvizsgálati jelentésben (Revízna
správa k prehodnoteniu ÚPD1 mesta Rimavská
Sobota, Urbion Bratislava, stredisko Banská
Bystrica, 1992) a következők olvashatók az 1974-es
városrendezési tervvel kapcsolatban:
„A lakásépítések terjedelme, amelyet a városrendezési terv a 2000. évig irányzott elő, már
1990-re megvalósult. A lakásépítések gyors tempója és a lakosság nagyarányú koncentrációja nem
kedvezett a városnak. A lakásépítés előtérbe helyezése a város többi funkciójának a kárára vált, mindamellett az új lakások nagy száma hozzásegítette a
lakosság koncentrációját a városban és felborította
a környező településeken lakók struktúrájának az
egyensúlyát, miáltal elnéptelenítette azokat. Az
egyes területek funkciós tagolását betartották,
ámde durván megszegték az egyik kötelező érvényű mutatószám alkalmazását, mivelhogy értelmetlenül megemelték az egy hektárnyi területre
elhelyezhető lakók számát.”
Az utolsó mondat eredetiben: „...Funkčné
členenie jednotlivých plôch bolo dodržané,
avšak v konečnom dôsledku bolo silne narušené
uplatňovaním jedného zo záväzných ukazovateľov
THU2, ktorý nezmyselne stanovoval zvyšovanie
zastavenosti obytného územia a to ukazovateľom
počtu obyvateľov/ha.”

Közlemények
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 46. hétre
November 14., szombat
Západ gyógyszertár
November 15., vasárnap
Gyógyszertár a kórház mellett

Fogorvos
November 14.-15., szombat-vasárnap
MUDr. Holíková Milena, Rimaszombat,
Sport u. 1., tel: 047/ 56 31 572

MOZIMŰSOR
November 11.-12., szerda-csüt., 18.00

Rockhajó
angol-német vígjáték
November 13.-15., péntek-vasárnap,
pénteken 18.00, szombaton 16.00 és
18.00, vas. 16.00

G-Force: Rágcsávók
amerikai családi akcióvígjáték
November 13.-15., péntek-vasárnap,
20.00

A csúf igazság
amerikai romantikus komédia
November 15., vasárnap, 18.00

Meghívók
Kulturális rendezvények Füleken
– november
november 10., 16.30

Hulita Vilmos gyárigazgató szerepe a füleki közéletben
(előadás)
Helyszín: VMK–Vigadó, szervező: Koháry p. t., társszervező: VMK
november 11., 18.00

Szórakoztató kultúrműsor – vendég: Márió
Helyszín: VMK–Vigadó, szervező: MKP
18.00 óra
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A XXIX. Zenei Ősz következő rendezvényére november
24.-én, kedden 19.00 órai kezdettel kerül sor a rimaszombati Városi Művelődési Központ esztrádtermében.
Ivan Gajan zongoraművész Frederyk Chopin műveiből
ad elő.

A világ több szemszögből, fotókiállítás
– november 27.
A XIX. alkalommal megrendezendő fotóhónap alkalmából a rimaszombati Városi Művelődési Központ
Ganevia Galériájában november 27.-én, pénteken
17.00 órakor nyílik meg Agáta Bartová, Oskar Kovács
és Juhász László fotókiállítása, amely január 15.-ig látogatható. A kiállítás szervezője az Oxymoron Polgári
Társulás és a rimaszombati VMK.

november 20., 18.00

Csárdáskirálynő a Komáromi Jókai Színház előadásában
Helyszín: Klub Kultúrház, szervező: Klub Kultúrház
november 21., 9.00-17.00

VI. Egészségvédő tatálkozó
Helyszín: Klub Kultúrház, szervező: Vis Vitalis p. t.
november 21.

Katalin-bál

XI. Egressy Béni Fesztivál, Szepsi és Buzita
– november 19.-21.

Cigány Virtuózok koncertje, Rimaszombat

Szepsiben és Buzitán kerül megrendezésre a XI. – november 29.
November 29.-én, vasárnap este 18.00 órai kezdettel
Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál, amelyen 14
előadást láthatnak az érdeklődők. Régiónkat vendég- a Cigány Virtuózok (Cigánski ďiabli, Gypsy Devils) ad
ként a füleki Zsákszínház képviseli az Elveszett erköl- koncertet a rimaszombati Városi Művelődési Központban. Jegyek elővételben november 20.-ig 8 euróért
csök c. előadásával, amely az idei Jókai Napokon fődíjat
kapott. A fesztivál ideje alatt megtekinthetik Gecse At- kaphatók, november 23.-tól 10 €.
tila tavalyi, jubileumi évfolyamon készült fotóit is.

Lorna csendje
belga-francia-olasz pszichológiai film

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
november 3.-án az alábbi személyek
adtak önkéntesen vért:

Bódy László, Czikó Gyula,
Ildikó Ďurišková, Vlasta Ďuricová
Rimaszombatból, Ľubor Palkovič
Nagytörékről, Július Dudok
Korlátról, Bozó Iván Uzapanyitról,
Ondrej Melich Fazekaszaluzsányból,
Ladislav Mikloš Oldalfaláról,
Stanislav Moucha, Matej Maliar
Gernyőpusztáról (Bottovo), Jana
Bystrianská, Ivan Klapiš Utekáčról,
Janka Gergelyová Rimakokaváról,
Jaromír Gembický Zeherjéről, Denisa
Chalkovská Pádárból, Ján Komora és
Robert Masár Nyustyáról.
Először adtak vért: Igor Kanát
Rimaszombatból és Peter Jahodnk
Nyustyáról

Adjon vért – Feled, december 4.
A Cseres Helyi Akciócsoport a községi
hivatallal, a Nemzeti Transzfúziós Állomással és a Feketepataki Véradók Klubjával együttműködve ingyenes véradást
szervez december 4.-én 8.00 és 10.00
között a feledi Művelődési Központban.

Sorsvirág együttes jubileumi koncertje,
Rimaszombat – november 23.
Koncerrtel ünnepli huszadik születésnapját a Sorsvirág
együttes a rimaszombati Városi Művelődési Központ
színháztermében november 23.-án, hétfőn 19.00 órai
kezdettel. A koncert vendégei: Rák Viki, Páko Mária és
a Blaha Lujza Vegyeskórus.

Ivan Gajan koncertje, Rimaszombat
– november 24.

Felhívás
Reviczky Vers- és Prózamondó Találkozó –
jel. nov. 23.-ig
A lévai Reviczky Társulás mehirdeti a Reviczky Gyula
Vers- és Prózamondó Találkozó kilencedik évfolyamát.
Jelentkezni az alapiskola 4. osztályától lehet, felső korhatár nincs, felnőttek nevezését is várják a szervezők.
A ketegóriákat az érdeklődők száma alapján állítják
össze. Egy szabadon választott verssel illetve prózával
jelentkezhetnek az előadók. A verseny időpontja: november 28., szombat délelőtt tíz óra. Helyszín a lévai
Reviczky Ház, Vojenská (Honvéd u.28). Jelentkezni
november 23.-ig lehet a következő elérhetőségeken:
Združenie Reviczky – Reviczky Társulás, Vojenská
28., 934 01 Levice, 036/ 631 38 18-a stelefonszámonm
a 0908 419 877-es mobilszámon vagy a reviczky.lv@
stonline.sk e-mail címen. A jelentkezési lapon a versenyző nevét, születési évét, címét kell feltüntetni.
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Megyei választások – 2009
Járásunkban 63 képviselőjelölt közül választhatunk, míg a Losonci járásban az
5 helyre 64, a Nagyrőcei járásban a 3 helyre 37 jelölt pályázik. Losoncon csak
két jelöltet indít a Most – Híd, az egyikük Agócs József füleki polgármester.
Az MKP jelöltjei: Csúsz Péter, Eibner Róbert, György Péter, Mázik István és
Szvorák Zsuzsa. A Nagyrőcei járásban az MKP Csolti Lajost, Hunyák Istvánt
és Szögedi Annát indítja. Tornalja polgármestere, a jelenleg is megyei képviselő, Dubovský László független jelöltként indul, ahogy Eva Cireňová, Nagyrőce
polgármesterasszonya is. Jolsva polgármestere, Milan Kolesár a Szlovák Demokrata és Keresztény Unió – Demokrata Párt jelöltje, s a magyarok közül függetlenként próbál még szerencsét Iván László, Ligárt Iván és Mészáros Gyula
is. Az MKP rimaszombati járási elnöksége az elnökjelöltek közül hivatalosan

senkit sem nem támogat, de a képviselőjelöltek közül többen is jelezték, hogy
továbbjutása esetén a második fordulóban Jozef Mikuš (Szlovák Demokrata
és Keresztény Unió, Kereszténydemokrata Mozgalom és Szabadság és Szolidaritás közös jelöltje) mellett teszik le a voksukat. A Most – Híd hivatalosan
is a SMER elnökjelöltjét, Vladimír Maňkát támogatja. Az elnökjelöltek között
találjuk a szélsőjobboldali Marián Kotlebát is, akinek Slovenská pospolitosť
nevű mozgalmát egyszer már betiltották Szlovákiában. Függetlenként próbál szerencsét a jelenlegi megyeelnök, Milan Murgaš, akit a minap zártak ki
a SMER-ből. A Szlovák Nemzeti Párt és a Mozgalom a Demokráciáért közös
jelöltje, Šimko József, aki képviselőjelöltként is szerencsét próbál.

A 2009. november 14-én tartandó Besztercebányai kerületi
választások elnökjelöltjeinek jegyzéke

21. Hroncová Ľubomíra, 52 éves, óvónő, Szlovákia Kommunista Pártja (KSS)

jdj

22. Hunyák József, 61 éves, polgármester, MOST – HID, Zöldek Pártja (SZ)
23. Juhász Péter, MUDr., 37 éves, orvos, független jelölt
24. Kamenský Ján, 39 éves, magánvállalkozó, Szabadság és Szolidaritás (SaS)

1. Danihel Igor, PhDr., 53 éves, POS igazgatója, független jelölt
2. Chovanec Pavel, Ing., 57 éves, mediátor, ÚSVIT
3. Kotleba Marián, Mgr., 32 éves, informatikus, független jelölt
4. Maňka Vladimír, Ing., 50 éves, európarlamenti képviselő, SMER – Szociális Demokrácia, ĽS-HZDS
5. Mikuš Jozef, Ing., 49 éves, parlamenti képviselő, Szlovák Demokrata és Keresztény
Unió – Demokrata Párt, (SDKÚ), Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH), Szabadság és Szolidaritás (SaS), Polgári Konzervatív Párt (OKS), Szlovákiai Konzervatív
Demokratái (KDS)
6. Murgaš Milan, doc., Ing., CSc., 58 éves, megyeelnök, független jelölt
7. Samko Emil, Mgr. et Mgr., PhD., 42 éves, vállalkozó, Szlovákiai Roma Kezdeményezés
(ROI)
8. Sásik Jozef, Ing., 51 éves, erdészeti szakértő, Szlovák Néppárt (SĽS)
9. Šimko József, JUDr., 58 éves, Besztercebánya megye alelnöke, Szlovák Nemzeti Párt
(SNS), Mozgalom a Demokráciáért (HZD)

25. Karas Andrej, 58 éves, polgármester, SMER – Szociális Demokrácia, ĽS-HZDS
26. Keleti Márió, JUDr., 36 éves, ügyvéd, független jelölt
27. Kocúr József, 61 éves, erdőgazdász, Szlovák Néppárt (SĽS)
28. Kökény Béla, Mgr., 52 éves, közösségi munkatárs, Roma Koalíció Pártja (SRK)
29. Kolesár Rastislav, 27 éves, középvezető, független jelölt
30. Koncoš Pavel, Ing., 62 éves, mezőgazdász – tanácsadó, Új Demokrácia (ND)
31. Korcsog Péter, MUDr., 53 éves, pszichiáter, MKP – Magyar Koalíció Pártja
32. Kovács Barnabás, Ing., 49 éves, mezőgazdasági mérnök, Szabad Fórum (SF), Demokrata párt (DS), Vidéki Agrárpárt
33. Kováčiková Lenka, 20 éves, recepciós, ÚSVIT
34. Kušpál Milan, 61 éves, gépésztechnikus, Szlovákia Kommunista Pártja (KSS)
35. Lakatos Tibor, 54 éves, kőműves, független jelölt
36. Lang Dalibor, 50 éves, erdőgazdász, Szlovák Néppárt (SĽS)
37. Lang László, MVDr., 32 éves, állatorvos, MOST – HID, Zöldek Pártja (SZ)
38. Lichanec Ján, Ing., 44 éves, polgármester, SMER – Szociális Demokrácia, ĽS-HZDS
39. Mács Zoltán, 55 éves, polgármester, MKP- Magyar Koalíció Pártja
40. Makši István, 60 éves, közgazdász, Európai Demokrata Párt (EDS)

A 2009. november 14-én tartandó Besztercebányai kerületi
választások képviselőjelölteinek jegyzéke
1. Antal Ján, Ing., 33 éves, mezőgazdász, ÚSVIT
2. Antalová Mária, Ing., 40 éves, erdőmérnök, Szlovák Néppárt (SĽS)
3. Auxt Ferenc, Mgr., 57 éves, vállalkozó, MKP – Magyar Koalíció Pártja
4. Badač Anton, RSDr., 55 éves, állami alkalmazott, Szlovákia Kommunista Pártja (KSS)
5. Bagačka Jaroslav, PaedDr., 48 éves, pedagógus, független jelölt
6. Bagačka Michal, Mgr., 46 éves, polgármester, SMER – Szociális Demokrácia, ĽSHZDS
7. Balog Gyula, 40 éves, kisiparos, Szlovák Néppárt (SĽS)
8. Bán Zoltán, Ing., 56 éves, elektromérnök, MKP – Magyar Koalíció Pártja
9. Berki József, Ing., 54 éves, PEÚ vezetője, Szlovákiai Roma Kezdeményezés (ROI)
10. Berki András, 62 éves, polgármester, Szlovákiai Roma
Kezdeményezés (ROI)
11. Cagáňová Mónika, Bc., 29 éves, mester, ÚSVIT
12. Cifruš István, MUDr. MPH., 52 éves, orvos, Európai Demokrata Párt (EDS)
13. Fekeč Milan, MUDr., 57 éves, orvos Szlovák Nemzeti Párt (SNS), Mozgalom a
Demokráciáért (HZD)
14. Filipiaková Ildikó, 40 éves, vállalkozó, Szabadság és Szolidaritás (SaS)
15. Filka Róbert, 35 éves, vállalkozó, Szabad Fórum (SF), Vidéki Agrárpárt
16. Grendel Pavel, 60 éves, nyugdíjas, Szlovákia Kommunista Pártja
17. Gulík Péter, Ing., 46 éves, vállalkozó, független jelölt
18. Habovčík Marián, Bc., 35 éves, polgármester, Szlovák Demokrata és Keresztény Unió
– Demokrata Párt, (SDKÚ), Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH)
19. Hečko Jaroslav, Ing., 49 éves, építőmérnök, Európai Demokrata Párt (EDS)
20. Hladovec László, Ing., 43 éves, bírósági szakértő, fordító, Szabadság és Szolidaritás
(SaS)

41. Melichová Ida, Ing., 45 éves, igazgatónő, SMER – Szociális Demokrácia, ĽS-HZDS
42. Mináč Péter, 53 éves, polgármester, SMER – Szociális Demokrácia, ĽS-HZDS
43. Nirháziová Jana, 50 éves, eladónő, Szlovák Munkásszövetség (ZRS)
44. Očovan Zdenek, Ing., 52 éves, külkereskedelmi menedzser, Szlovák Demokrata és
Keresztény Unió – Demokrata Párt, (SDKÚ), Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH)
45. Orosz István, PeaDr., 33 éves, pedagógus, MOST – HID, Zöldek Pártja (SZ)
46. Petroková Elena, 49 éves, termelés vezető, ÚSVIT
47. Pupala Jozef, JUDr., 57 éves, nyugdíjas, Szlovákia Kommunista Pártja (KSS)
48. Rigó László, Ing., 52 éves, gépészmérnök, MKP – Magyar Koalíció Pártja
49. Smriga Rudolf, MVDr., 40 éves, állatorvos, MOST – HID, Zöldek Pártja (SZ)
50. Struhár Pavel, JUDr., 52 éves, jogász, SMER – Szociális Demokrácia, ĽS-HZDS
51. Stubendek Mária, Mgr., 47 éves, polgármester, MKP – Magyar Koalíció Pártja
52. Suja Jaroslav, 33 éves, magánvállalkozó, Szabadság és Szolidaritás (SaS)
53. Šimko József, JUDr., 58 éves, Besztercebánya megye alelnöke, Szlovák Nemzeti Párt
(SNS), Mozgalom a demokráciáért (HZD)
54. Svoňavová Jana, Bc., 23 éves, személyzetis, ÚSVIT
55. Tököly Romana, 22 éves, egészségügyi laboráns, ÚSVIT
56. Uhrinová Jana, Mgr., 52 éves, Körzeti Hivatal elöljárója, Szlovák Nemzeti Párt (SNS),
Mozgalom a Demokráciáért (HZD)
57. Váradi István, Bc., 44 éves, szociális munkás, MOST – HID, Zöldek Pártja (SZ)
58. Varga Szilvia, MUDr., 39 éves, orvos, MOST – HID, Zöldek Pártja (SZ)
59. Vas Vilmos, Mgr., 53 éves, középiskolai tanár, Szlovák Demokrata és Keresztény Unió
– Demokrata Párt, (SDKÚ), Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH)
60. Vetrák Peter, 51 éves, technikus, Szlovák néppárt (SĽS)
61. Vranský Marcell, 38 éves, vállalkozó, Európai Demokratia Párt (EDS)
62. Výboch Mátyás, Ing., 39 éves, erdőgazdálkodási vállalat igazgatója, Szlovák Nemzeti
Párt (SNS), Mozgalom a Demokráciáért (HZD)
63. Zubo Samuel, RSDr., Csc., 61 éves, nyugdíjas, Szlovákia Kommunista Pártja (KSS)
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Cifruš Šimko
Józsefet támogatja
„A küszöbön álló Besztercebánya megyei választások engem, – ki szintén képviselőjelöltként indul – mint a város polgármesterét, nem hagynak hidegen.
Megkülönböztetett figyelmet érdemel a megye elnökének megválasztása.
Miután áttanulmányoztam a kilenc megyefőnök jelölt listáját, egyértelművé
vált, hogy lokálpatriótaként és járási székhely polgármestereként, számomra
a legideálisabb választás Šimko József személye.
	Lehet, sokukat meglep ez a felfedezésem, mivel az eltelt két választási időszak során gyakran voltam kritikáinak célpontja. Én viszont ezeket megalapozott politikai kritikáknak tekintettem. Ennek ellenére nyíltan kimondhatom,
hogy Šimko Józseffel semmiféle személyes jellegű gondom nincs, le tudunk
együtt ülni és a polgárok érdekében képesek vagyunk a legkényesebb témákat
is megvitatni.
Mint a város polgármestere viszont tudom azt is, hogy a jelenlegi megyeelnök
és a megyei képviselők nem adták meg városunknak és régiónknak az őt megillető segítséget. Aggódom amiatt is, hogy bármelyik más jelölt megválasztása
esetén sem lesz ez másképpen.
Meggyőződésem viszont az, hogy Šimko József megyefőnökké való megválasztása esetén és eredményes képviselővé való választásom esetén, egyesített erőinkkel képesek lennénk támogatni városunkat és az egész régiót. Ezért
kötelességem szavazatomat Šimko Józsefnek adni, és remélem, hogy Rimaszombat lakosai is hasonlóan tesznek majd.”

MUDr. Cifruš István, MPH
Rimaszombat polgármestere

a megyei önkormányzatban:
• igazságosan dönteni
• a járás északi és déli részét
is egyformán kezelni
• támogatni a vállalkozókat
• tisztelni az államalkotó nemzetet és a nemzetiségeket
• olyan színvonalra emelni a járást, amely őt történelmileg
is megilleti

MUDr. Cifruš István, MPH

LEGYÜNK EURÓPAIAK!
Önökért indulok a választásokon

Beszélgetés Jozef Mikuš megyeelnök jelölttel

Munkahelyeket
kerületünknek
Úgy döntött, hogy ringbe száll a megyeelnöki
székért. Mik voltak döntésének okai?
Kerületünk nagyon rossz helyzetben található. A
megye nagy mértékben el van adósodva, annak ellenére, hogy az előző években rekord összegű adóbevételei voltak. Különböző botrányok, elvesztett
perek, a megyeházán végzett korrupcióellenes
vizsgálat, a megye vagyonával való tisztázatlan
gazdálkodás mind ismertek a médiából. Kritikus
a helyzet az egészségügyben és a szociális szférában. Arról, hogy megpályáztam a megyeelnöki posztot, azok a választók döntöttek, akik támogatnak
és bizalmat szavaztak nekem és nem utolsó sorban
a megye helyzete. Tudom, hogy lehet jobban és
másképpen gazdálkodni.
Miképp oldaná meg ezeket a gondokat megválasztása esetén?
A politikát szolgálatnak tekintem. Elsősorban szeretném visszaadni a megyeháza intézményének az
őt megillető komolyságot és tisztességet. Tényleg
működhet minden botrányok nélkül, tisztességesen, átláthatóan. Az összes pénzügyi tranzakció,
ingatlan eladások, költségvetés elérhető kell, hogy
legyenek a nyilvánosság számára az interneten Az
uniós támogatásokat is végre el kellene kezdeni
jobban kihasználni, hisz idáig jelentéktelen mértékben használtuk csak ki ezt a lehetőséget. Fontos
lenne uniós pénzeket szerezni a közlekedésre és az
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egészségügyre. Ezekben az ágazatokban a megye 1
centnyi támogatást sem pályázott meg. Jelentősen
kellene javítani a polgárok és a városok közti regionális fejlődés terén végzett együttműködésén.
Miért válasszák Önt megyefőnöknek a Besztercebánya megyében élő polgárok?
Helyettem nem a gesztusok és a kézfogós fényképek beszélnek, hanem a mindennapi munka, elsősorban a csapatmunka. A megyeelnök legfontosabb feladata a hivatalban olyan csapat kiépítése,
amely tud lelkesedni a választókért és a kerületért
végzett munkáért. A Rimaszombati járásból, Feketepatakról származom, a helyi politikában 1990
óta veszek részt. Zólyomban 12 évet töltöttem, ahol
polgármester-helyettes is voltam, négy éve pedig
megyei képviselőként dolgozom. Ezalatt az idő

alatt sikerült megismernem az emberek gondjait.
Ez a munka áll hozzám legközelebb, még ha már a
második választási időszakomat töltöm parlamenti képviselőként is.
Abban az időben, mikor jelöltette magát a választásokon, a Smer nem hivatalosan a jelenlegi megyeelnököt, Milan Murgašt támogatta.
A Smer szeretne más jelölt felállításával az elmúlt
négy évben történtekért való felelősség alól kibújni. A jelenlegi megyefőnök Milan Murgaš a Smer
jelöltje volt. A kerület rossz állapota miatt viszont
nem csak őt lehet okolni, de azokat is, akik támogatták, főként a párt képviselőit. Soha nem hallottam, hogy bárki is tiltakozott volna a különböző
praktikák ellen, vagy legalábbis elhatárolódott
volna a korrupciótól, a felmerülő gyanúsításoktól.
A Smer Vladimír Maňkát jelölte, akit jól ismer, hisz Zólyom polgármestere volt, Ön pedig
a helyettese. Néhány jelölt azzal érvel Maňka
ellen, hogy Brüsszelből képtelen lenne irányítani a Kerületi Hivatalt.
Választási kampányom mindig építő jellegű, pozitív. 19 éve vagyok a politikában, megvan az arcom,
amelyet nem változtatok választások, funkciók
vagy ellenjelöltek alapján. És most sem látok semmi okot arra, hogy ez másképp legyen. De a dolgokat világosan meg kell nevezni. Úgy gondolom,
hogy megyeelnöknek olyan politikus való, aki ismeri a régiót, vele él és minden nap az itt felmerülő
gondokra keresi a megoldást. A polgároknak meg
kell érteniük, hogy az uniós pályázatok a kerületben és nem Brüsszelben készülnek, hasonlóképpen
a munkanélküliséget, a szociális és egészségügy
problémáit is helyben kell kezelni.
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A Magyar Koalíció
Pártja (MKP)
képviselőjelöltjei
Auxt Ferenc
Nevem Auxt Ferenc, 1952. március 22-én születtem
Kálosán. Iskoláimat szülőfalumban, Sajógömörön,
Tornalján és Nyitrán végeztem. 1974-ben szereztem
pedagógus diplomát és 18 évig pedagógusként dolgoztam. 1993-tól vállalkozom, egy turistaközpontot
irányítok. Három felnőtt pedagógushölgy édesapja
vagyok. Jelenleg az MKP Rimaszombati Járási elnöki
posztját töltöm be.
Családomnak és egy szűkebb rétegnek már bizonyítottam, most a szülőföld és a gömöriek gondjain szeretnék segíteni.
Bán Zoltán
1953-ban születtem Balogújfalun. A kassai ipariban
érettségiztem, majd a brünni Műszaki Egyetemen
szereztem villamosmérnöki oklevelet. l977-től megszakítás nélkül a Közép-szlovákiai Áramszolgáltató
Vállalatnál dolgozom különböző feladatkörökben.
Munkahelyem tette lehetővé, hogy Gömör, Nógrád és
Hont szlovákiai részeit a legkisebb településig megismerjem. l978 óta lakom Rimaszombatban. Gyermekeim Krisztina, aki jelenleg a baracai alapiskolában
tanít, s távúton a Selye Egyetem doktorandusz hallgatója, Zoltán fiam közgazdász mérnök, feleségem
Mária szintén a Közép-szlovákiai Áramszolgáltató
Vállalatnál dolgozik.
Korcsog Péter
l956. június 26-án születtem Ipolyságon, ahol l975ben érettségiztem. Orvosi diplomámat l982-ben
szereztem meg a Komenský Egyetem Orvosi Karán
Turócszentmártonban. Tiz évig Besztercebányán a
Kerületi Kórház pszichiátriai osztályán dolgoztam
szakorvosként. Tizenkilenc évvel ezelőtt költöztem
Rimaszombatba, ahol a kórház pszichiátriai osztályának főorvosa lettem. Az eltelt időszak alatt kialakítottam az ország egyik legkorszerűbb pszichiátriai
osztályát, mely jelenleg képzet személyzettel és a legkorszerűbb eszközökkel rendelkezik. Három gyermekem van. A rimaszombati önkormányzat képviselője
vagyok
Rigó László
l957. augusztus 7-én születtem, értelmiségi családból
származom. Alapiskolai tanulmányaim befejezése
után a tornaljai gimnáziumban érettségiztem. A Kassai Műszaki Egyetemen szereztem diplomát a közlekedési tanszék tervezői karán. Pedagógiai képesítésem az egyetem mellett működő mérnöki-pedagógiai
tanszéken szereztem meg. A rimaszombati gépgyárba léptem munkaviszonyba, ahol tervezőmérnökként
tevékenykedtem. l985-től a rimaszombati Gépészeti
Szakközépiskola szakgyakorlati irodájának vezetőjeként dolgoztam, jelenleg a szakgyakorlati részleg igazgatóhelyettese vagyok. Nős, két fiúgyermek
édesapja vagyok.
Mács Zoltán
1954. szeptember 9-én születtem. 1974-ben végeztem
a Kassai Magyar Tannyelvű Gépészeti Szakközépiskolában. 1998-ig különféle helyeken dolgoztam mint
konstruktőr, technikus és részlegvezető. 1999-től a
közszférában dolgozom, Bátka község polgármestere
vagyok. Gömör és Nógrád falvai társulásának alelnöke és Szlovákia városai és falvai társulásának tanácstagja vagyok. Képességeim közé tartozik a pontosság,

2009. 11. 9.

megbízhatóság, a kiváló szervező és kommunikációs
készség, valamint a flexibilitás.
Stubendek Márta
Nagybalogról, földműves családból származom. 47
éves vagyok. Férjezett, 2 gyermek (Ákos és Réka)
édesanyja, akik egyetemisták. Eredeti szakmám
gyógyszerészeti asszisztens, később a Nyitrai Konstantin Egyetemen szociális és pedagógiai képesítést szereztem. 1997 óta Rimaszécs polgármestere
vagyok. 1998-tól az MKP OT tagja vagyok, 2007-től
az MKP OT elnökhelyettese. Édesapám és apósom
életéből tanultam meg, hogy a tisztesség nem ismer
alkut. Meg vagyok róla győződve, hogy bátran, emelt
fővel kell védenünk nemzetünk érdekeit, helyt állni
szülőföldünk gazdasági és szociális helyzetének javításáért.

Az MKP rimaszombati
járási elnökségének
javaslatai a 2009. évi
megyei választási
programba
RÉGIÓFEJLESZTÉS ÉS KÖZLEKEDÉS:
1. A régiók fejlettsége közötti különbségek csökkentése a besztercebányai megye területén kiegyensúlyozott költségvetés alapján. A kistelepülések hátrányos megkülönböztetését hatékony eszközökkel
kompenzálni.
2. Hatékonyabb régiófejlesztési tanulmányok készítése a járás sajátosságainak figyelembevételével.
3. Zólyom-Kassa közötti gyorsforgalmi út – R2 előkészítésének és építésének szorgalmazása. Gyorsforgalmi út építése Rimaszombat, Sajószentkirály, Miskolc irányában.
4. Ipari park-zóna létesítése Rimaszombat közelében.
Új munkahelyek létesítése.
5. Az infrastruktúra kiépítese minden területen: elsősorban közutak karbantartása, korszerűsítése és
építése, vízvezetékek építése a járás déli falvai felé,
tisztítóállomások telepítése, a telekomunikációs csatornák javítása.
6. Hátáron átívelő együttműködés bővítése és EU források bővebb kihasználása. Jéne-Susa, Tajti-Cered,
Péterfala-Zabar térségében.
7. A megye kihelyezett hivatalának visszaállítása Rimaszombatba és hatékony konzultációs központtá
alakítása.
8. A helyi és megyei önkormányzatok szerveinek aktív együttműködése.
9. A tömegközlekedés hatékony támogatása, főleg
a diákok és nyugdíjasok utaztatásánál.
EGÉSZSÉGÜGY:
1. Az egészségügyi szolgáltatások színvonalának javítása minden téren.
2. A rimaszombati kórház új „B” pavilonját befejezni
és működését beindítani.
3. Konstruktív párbeszéd kialakítása a megye önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatások
bisztosítói között.
4. A rimaszombati kórház részvénytársasággá transzformálásának kiemelt figyelmet szentelni.
OKTATÁS:
1. Növelni a felsőoktatási intézmények jelenlétét és
tevékenységét a régióban.
2. A járás középfokú iskoláiban az anyanyelvi oktatást biztosítása a lehető legtöbb szakterületen. Az
ingatlanok és segédeszközök korszerűsítése az iskolákban.
3. A járás középiskoláinak iskolaszékeiben aktívan

részt venni.
IDEGENFORGALOM ÉS TURIZMUS:
1. A vidékfejlesztés és idegenforgalom lehetőségeinek kihasználása, regionális lovas sport honosítása,
kiépítése és rendezvényeinek támogatása.
2. Kiemelt figyelemmel kisérni az turizmus szempontjából fontos térségeket, mint Kurinc, Ajnácskő,
Meleghegy, Vály-völgye, Csízfürdő.
3. A gótikus út történelmi értékeinek ápolása és bemutatása és propagálása az idegenforgalmi vállalkozásokon keresztül. Kerékpárutak kiépítése.
SZOCIÁLIS ÜGYEK:
1. A járás szociális intézményeinek (gyermekotthonok és az öregotthonok) ápolása és bővítése, ezekben
az intézményekben az anyanyelvi oktatás, kommunikáció biztosítása.
2. A hanvai diakoniai központ támogatása.
3. rimaszombati szociális intézet építése.
KULTÚRA:
1. A Gömöri Múzeum regionális ismeretterjesztő kiállításainak támogatása.
2. A Gömör-Kishonti Művelődési Központ és a Csemadok együttműködésének támogatása.
Az MKP megyei kampány rendezvényei
2009. nov. 9. (hétfő), 18.30 – Rimaszombat:
Hypolit, a lakáj (a kassai Thália Színház előadása) +
gyűjtés és beszélgetés
2009. nov. 10. (kedd), 17.00 – Balogfala:
(Nagyidai cigányok – Gál Tamás és Bodonyi András
előadása + hazai fellépők + beszélgetés)
2009. nov. 11. (szerda), 19. 00 – Rimaszombat:
KAMPÁNYZÁRÓ ÜNNEPSÉG A VMK-ban:
„Táncolnék a boldogságtól” címmel népszerű nosztalgia slágereket, táncdalokat és operett részleteket adnak elő Eperjesi Erika, Jenei Gábor és Kriston Milán,
világbajnokságon is részt vett akrobatikus táncosok
Hevesről és Baranta bemutató.
UTÁNA ÁLLÓFOGADÁS ÉS BESZÉLGETÉS a VMK előcsarnokában 24.00 óráig.
Minden helyszínen és az MPK irodájában, (Daxner
utca 35-37), valamint a Tompa Mihály könyvesboltban
Rimaszombatban lehetőség van 1 eurós naptárat vásárolni (ezen a megyei képviselő jelöltek számmal és
névvel ellátott fényképe található), amely valamen�nyi helyszínen belépőjegyként szolgál a műsorokra,
találkozásokra, s egyben egy formanyomtatványon
a címe és aláírása feltüntetésével felkerül Kassai
Thália Színház támogatói közé.

Közösen a Régiónkért!
A Magyar Koalíció Pártja tisztelettel megkéri Önt és
kedves családját, hogy november 14-én menjenek el
szavazni és karikázzák az MKP megyei jelöltjeit.
Segítsen, hogy mi is segíthessünk!

Krajania, spoločne za
náš región!
SMK Vás touto cestou úctivo prosí, aby ste nás a náš
program podporili svojou účasťou vo voľbách
14. novembra 2009.
Pomôžte nám, aby sme aj my mohli pomôcť Vám.
S úctou: SMK

2009. 11. 9.
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Hirdetés

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

• 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.
716-45

• Bérbe adjuk a Rimaszombat Fő tér
23.-as szám alatti üzlethelyiségünket. Az érdeklődők – a vállalkozás
jellegének magadásával – 2009.
november 30.-ig írásban a következő
címen jelentkezhetnek: Reformovaná
kresťanská cirkev na Slovensku,
Kancelária synody, Hlavné námestie
23, 979 01 Rimavská Sobota. További
információ: reformata@reformata.sk
1235-47

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

• Szállítás és költöztetés autóval.
Tel: 0903 515 109.
148-45

• 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.
734-45

• Fémtárgyak javítása, karbantartása, tisztítása. Kapuk, korlátok,
kerítések, lépcsők, ágyak, asztalok,
székek, lámpatartók készítése. Tel:
0907 362 925.
1234-45

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

2009. 11. 9.

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

Karácsonyi vásár
Szívélyesen várjuk önöket a 2009.
december 15-16-között tartandó rimaszombati karácsonyi vásárra.
A Kishonti utcán, főként vegyes használati cikkeket, míg a Jánosík utcán frissítőket szeretnénk kínálni a vásár során.
Kérjük a vállalkozókat, hogy részvételi
szándékukat december 1-ig szíveskedjenek jelezni az alábbi elérhetőségeinken:
047/5604628 és 047/5604665
Az egyes számozott elárusítóhelyek bérleti díja a 95/2008 számú Rimaszombat
város általános érvényű rendelete alapján, következőképpen lett meghatározva:
Stand napi díja 4€/m2 (cipő, ruházat,
játékok, édességek, vegyes áru)
Az egyes standok hossza 2, 3, 5, míg szélessége 2 méterben van meghatározva.
A stand mellé leállított gépjárművek
napidíja 3,30 €
Népművészeti tárgyak árusítása esetében
a stand napidíja 2 /m2
Abban az esetben, ha saját készítésű
népművészeti tárgyai árusítása mellett
készítésüket is bemutatja, a stand
díjtalan.
A frissítőket árusító standok szintén
számozottak, átlagos díjuk: 88 €/2 nap
standonként
Az egyes standok mérete 2,4 x 5 m, ami
egy szabványos parkolóhely méretének
felel meg. Az egyes helyek méretét,
és árát, telefonos egyeztetés során
pontosítjuk. Az elektromos hálózatra
való csatlakozás esetén 10 €/2nap díjat
számolunk fel, a szemétszállítás díja
1,70 €/2nap.
A befizetendő összeget a város számlaszámára postai utalvánnyal kell befizetni, az ellenőrző szelvény másolatát pedig
a 047/5604679 számra kell elfaxolni.
Ezt követően, a résztvevőknek kiutaljuk
a standokat és az árusítási engedélyt.
Az engedélyeket a Városi hivatalban
a város stratégiai fejlődéséért felelős
részlegének vállalkozói előadósságán
lehet átvenni, legkésőbb a vásár megkezdésének napján 9 órakor.
Tisztelt eladók és polgárok szeretettel
várjuk Önöket a vásárra!

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.

Pályázati felhívás
Lénártfalva Község Önkormányzata
pályázatot hirdet szociális munkás
állásának a betöltésére.
Feltételek:
– főiskolai végzettség
– szakmai gyakorlat szociális munka
terén
A kérvényhez mellékelni kell:
– önéletrajzot
– fedhetetlenséget bizonyító okiratot
A jelentkezést 2009. november 20-ig
juttathatják el a Községi Hivatal címére
lezárt borítékba, amin fel kell tüntetni a
„VK” megjelölést.
Obec Lenartovce, Lenartovce č.97,
980 44
Rákosi János polgármester

Tűzifa
eladó

M: 0918 426 522
2168-37,41

Pénzre van
szüksége?
Hívjon bennünket:0904 354 773

www.proficredit.sk

2186-36, 38

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 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.

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

Téli stadion nyitva tartásanovember 9.-15. között:

nov. 9., hétfő: 9.00-11.30, 12.00-14.30 • nov. 10., kedd: 9.00-11.30, 12.00-14.30 • nov.11.,
szerda: 9.00-12.00, 12.30-15.00, 15.30-18.30 • nov. 12., csüt.: 9.00-11.30, 12.00-14.30
• nov.13., péntek: 9.00-11.30, 12.00-14.30, 19.15-20.30 • nov. 15., vas.: 14.00-16.00,
20.30-22.00 • Érdeklődni a 0908 147 531-es telefonszámon lehet.

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

Áruszállítás és
költöztetés Fiat
DUCATO-val.
M.: 0908 948 971

2003-51

2004
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Tovább tart
a gólképtelenség

A forduló slágermeccsét játszotta a ViOn és a Rimaszombat, bár előbbi másfél, utóbbi három hónap óta képtelen nyerni. A mérkőzés nagy iramban
kezdődött: Candrák már az első percben vezetést
szerezhetett volna a hazaiaknak, de Kudlík nagyszerű kifutással tisztázott. Az ellentámadásból a
vendégek szerezhettek volna vezetést, de Zvara
távoli lövése a kapu fölé szállt. Egy perccel később
Husaník került jó helyzetbe, de gyenge lövését a kapufa megállította. A 9. percben szöglet után Tomko
négy ember között is lőni tudott, de nem találta el a
kaput. A 22. percben Husaník jól ugratta ki Gibalát,
de az egykor Aranyosmaróton is futballozó csatár
átemelte a kaput. A 25. percben ismét Kuciak brillírozott, Tomko kiválóan helyezett fejesét védte bravúrral. A 32. percben azonban már a rimaszombati

kapus is tehetetlen volt, szabadrúgás után a vendégvédelem nem tudott tisztázni, a labda Pavelka
elé került, aki közelről a hálóba lőtt – 1:0.
A gól nem tett jót a mérkőzésnek, a játék leült,
a kezdeti iramnak nyoma sem volt. A rimaszombatiak ugyan mezőnyben egyenrangú ellenfelei voltak a ViOnnak, sőt, helyenként mezőnyfölényben
játszottak, de igazán nagy helyzetig nem jutottak.
Két Piszár-szabadrúgás után két Geri-fejes jelentett némi veszélyt a hazai 16-osban, ám az egyik
próbálkozás elkerülte a kaput, a másikat pedig a
kapus szögletre ütötte. A rimaszombati csapatkapitány Husaníknak is adott egy kiváló passzt, de a
bíró les miatt megállította az akciót. A 68. percben
ismét betaláltak a hazaiak, de a partjelző ezúttal is
lest jelzett. A 85. percben így is növelhette volna
előnyét a ViOn, de Pavelka próbálkozását Kuciak
szögletre ütötte. Az utolsó percben Gibala egyenlíthetett volna, de a hazai kapus résen volt.
„Jó teljesítményünkkel mi is hozzájárultunk a
mérkőzés színvonalához, de hiába, ha egyszer nem
tudunk gólt rúgni. Tovább folytatódik a gólképtelen szenvedésünk. A döntetlen talán igazságosabb
lett volna” – értékelte a találkozót Marián Kudlík,
a rimaszombatiak edzője, s csalódottan hozzátette:
„Nem tudom, mi segíthetne rajtunk. Már az edzésen is szinte csak a góllövést gyakoroljuk, a mec�-

Kerületi bajnokságok őszi
végeredménye

V. liga:

Tiszolc az élen, a felediek a 3. helyen

1. Jednota Málinec 				

13 9 1 13 28:19 28

2. Slovan Tomášovce 				

13 8 2 3 34:20 26

3. FK Jesenské 				

13 7 3 3 32:18 24

Aranyosmarót–Rimaszombat 1:0

Kikapott Aranyosmaróton a rimaszombati labdarúgócsapat, hiába volt a mezőnyben egyenrangú partnere a ViOnnak.
A gólképtelenség tovább folytatódik,
Marián Kudlík edző tanácstalan.

IV. liga:
13 8 3 2 25:14 27

4. Družstevník Gemer 				

13 6 5 2 26:22 23

2. FK 34 Brusno 				

13 7 3 3 29:14 24

5. Družstevník Sklabiná 				

13 6 3 4 18:13 21

3. JUPIE Banská Bystrica – Podlavice 13 7 2 4 32:19 23

6. Nenince 				

13 6 3 4 18:18 21

4. Baník Štiavnické Bane 				

13 6 5 2 28:19 23

7. Vinohrad Čebovce 				

13 6 1 6 20:19 19

5. SKLOTATRAN Poltár 				

13 7 2 4 24:16 23

8. CŠK Cinobaňa 				

13 5 3 5 30:29 18

6. FK Žiar nad Hronom 				

13 6 5 2 23:16 23

9. Družstevník Príbelce 				

13 5 2 6 25:26 17

7. Baník Kalinovo 				

13 6 4 3 23:15 22

10. Iskra Hnúšťa 				

13 5 2 6 25:26 17

8. Sitno Banská Štiavnica 				

13 4 6 3 19:20 18

11. Družstevník Kráľ 				

13 4 1 8 25:32 13

9. MFK Revúca 				

13 4 2 7 20:23 14

12. Družstevník Mýtna 				

13 4 1 8 21:30 13

10. FC 98 Hajnáčka 				

13 3 4 6 24:37 13

13. ŠK Š-team Vinica 				

13 3 3 7 19:25

11. FC Slovan Divín 				

13 4 1 8 18:33 13

14. OŠK Radzovce 				

13 2 2 9 8:27 8

12. Poľnohospodár Veľký Blh 		

13 3 3 7 13:24 12

13. PS Hliník nad Hronom 				

13 3 0 10 21:33 9

14. Prameň Dolná Strehová 				

13 2 2 9 11:27 8

November 11-én, Dúdor születésnapján megemlékezést szerveznek a szülőföldjén is, 11 órától
Tornalján néma főhajtással emlékeznek barátai,
tisztelői Tornalján a téren, a padon, ahol a halálos támadás érte. Majd 14 órától szülőfalujában,
Deresken a községházán elhelyezett emléktáblánál és a temetőben, Dúdor István sírjánál és a falu
templomában hálaadó szentmisén emlékeznek
meg a művészről. A születésnapon emlékbeszédet
mond B. Kovács István és Kovács Magda, valamint
a falu polgármestere, Galo Béla. November 13-án
17.00 órakor Komáromban, a Katonatemplomban
működő Limes Galériában Életfogytiglan címmel
átfogó emlékkiállítás nyílik Dúdor alkotásaiból,

csen mégis képtelen vagyunk betalálni.”
Aranyosmarót–Rimaszombat 1:0 (1:0)

Góllövő: Pavelka (32.).
Sárga lap: Janečka, Juhász, Zsivanovics.
Játékvezető: Samotný, 732 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Rubint, Geri, Zsivanovics,
Juhász–Sihelský (81. Morháč), Zvara, Piszár,
Janečka–Gibala, Husaník (85. Vargic).
A rimaszombatiak a következő, 17. fordulóban november 21-én, szombaton 13.00 órától a Trencsén
együttesét fogadják.
A bajnokság 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

Jégkorong – II. liga-keleti csoport:

1. CSM Tisovec 				

Dúdor Istvánra emlékeznek Deresken és
Komáromban – november 11. és 13.
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A területi bajnokságok őszi táblázatait, eredményességi mutatóit jövő heti számunkban közöljük.

meg nem élt 60. születésnapja alkalmából, a kiállítás kurátora Farkas Veronika művészettörténész.

Olasz napok a rimaszombati Fekete
Sasban és a Junior Komplex éttermekben
– november 9.-13.
Olasz napokat tartanak a rimaszombati Egyesített
Iskola éttermeiben, a Fekete Sasban és a Junior
Kompexben november 9. és 13. között. Naponta hat
olasz ételkülönlegességet kínálnak fel, amelyet az
iskola tanárai és diákjai készítik el, így az étlapon
szerepel majd a levesek közül a Minestra, a Zuppa
di pomodori és a Burida, a tésztafélék közül a Penne
di pollo, a Lasagne, a Farfale alla padova, míg a húsételek közül a Angello al rosmarino és a Pollo in
padella.

Győzelem Gölnicbányán
HK Gelnica–MHK Rimaszombat 4:6 (1:0,
1:3, 2:3) A vendégek gólszerzői: Ďubek (2),

Bačkor, Golian, Oštrom, Benedek.
A következő bajnoki mérkőzésre november 14.-én, szombaton kerül sor Losoncon. A mérkőzés 17.00 órakor kezdődik.
November 17.-én, kedden hazai pályán
a homonnai csapatot fogadja a rimaszombati
gárda 17.00 órai kezdettel. A táblázat élén
a rimaszombati gárda áll százszázalékos
teljesítménnyel.

Asztalitenisz – IV. liga, 5. forduló:
STK Losonc (Kálnó D)–Tatran Breznička
13:5, Mladosť Relax Rimaszombat C–ŠKP
Rimaszombat 1:17, STK Tiszolc B–STK
Metabond Tornalja 9:9, Iskra D a S
Nyustya–Maladosť Relax Rimaszombat B
3:15, Jednota Málinec–DSTK Rimaszombat
7:11, STK Losonc (Kálnó C)–SO Kisrőce 14:4

Cibuľa bronzérmet szerzett
Adam Cibuľa bronzérmet szerzett a katari
Dauhában rendezett testépítő világbajnokságon. A 45 éves versenyző a 60 kilósok
mezőnyében a kóreai Kjeong Mo Park és az
egyiptomi Anwar El Amawy mögött végzett
a harmadik helyen. Cibuľa gazdag pályafutása során 9 arany-, 8 ezüst- és 6 bronzérmet szerzett, legutóbb idén az Újvidéken
megrendezett Európa bajnokságon lett
aranyérmes. Világbajnokságon 2005-ben,
Sanghajban szerzett bronzérmet.
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A rimaszombati Műszaki Szakközépiskola érettségiző osztálya
Felső sor: Mgr. Szőke István, Tóth Gábor, Seszták Zsolt, Lakatos Róbert, Tóth Tamás, Túroš
Tamás, Berzsi Gyula, Habodász Tamás, Nagy Nándor, Urbán Mário, Zula Miklós, Milan Špaček edző
Alsó sor: Kékesi János, Váradi Tibor, Lengyel Krisztián, Kósik Attila, Szabó Tamás, Hubay István és Bene Róbert
A következő héten a Kereskedelmi Akadémia végzős magyar osztályának a fotóját közöljük.
Fotó: Gecse Attila

Pálkovács sikeres visszatérése
Közel egyéves kihagyás után tért vissza Pálkovács Zoltán a tatamira, s a besztercebányai Dukla színeiben két aranyérmet is szerzett Szlovákia idei cselgáncsbajnokságán. Pálkovács a 100 kilósok mezőnyében megvédte bajnoki címét és aranyat szerzett a legsúlyosabbak (+100 kg) kategóriájában is. Mindkét
versenyszámban a galántaiak versenyzőjét, Szarka Tamást győzte le a döntőben. A nők 57 kilós versenyében a rimaszombati Mladosť versenyzője, Judita
Pisárová a harmadik helyen végzett.

Szeretettel várunk mindenkit!

LILIPUT- gyermekruha
üzlet Rimaszombatban
november 10.- én 5éves.  

Motorsportközpont épülhet
Több hektárnyi, eddig kihasználatlan területen, Rimaszombat Včelinec nevű
városrészében, a várostól bérbe vett telken építenék ki rimaszombati civil szerveződések többfunkciós pályájukat.
A városban több mint tíz éve rendeznek különféle motorversenyeket,
s több, ezzel foglalkozó civil szerveződés is működik a városban. Ahogy a Városi Képviselő-testület legutóbbi ülésén Ivan Roško (Motosport p.t.) beszámolt
róla, a volt poltári vasúti szárnyvonal melletti kihasználatlan területet szeretnék hosszabb időre megszerezni. Terveik szerint részben önerőből, részben
pályázati forrásokból crossmotor versenyek megrendezésére alkalmas pályát,
paintballpályát létesítenének a több mint négyhektáros területen. Mivel a pálya a legközelebbi lakott területtől több mint egy kilométerre van, így a motorok zaja nem zavarja a város lakóinak nyugalmát. A képviselő-testület nem
gördített akadályt terveik elé, s támogatták egy többfunkciós sportpálya létesítésének gondolatát. Közel 150 versenyző és ezer érdeklődő is részese volt az
évadzáró versenynek, amelyre egész Szlovákiából érkeztek, s több kategóriában is össze mérték a tudásukat.

Ez alkalomból szeretnénk Onöknek kedveskedni:

November 10.-től 15.-ig egész héten
20%-os kedvezménnyel vásárolhat!!!!!!!!!!

sz/jdj
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