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Az egykori Megyeháza előcsarnokában adták át az egykori gömör-kishonti ispán, kiemelkedő író, Janko Jesenský szobrát. Fotó: jdj

Maňka az élen, Juhász, Bán és Auxt
a megyei parlamentben
Megyénkben volt a legnagyobb a részvétel
a megyei választásokon, a választópolgárok
27, 06 %-a járult az urnákhoz. Rimaszombatban 30,13 %-os volt a részvétel, viszont
voltak települések, ahol a polgárokat nem
izgatta fel az újabb, az idén immár negyedik
választás, s a nyirkos, esős időben inkább
otthon maradtak.
Az elnökválasztás első fordulója nagyobb meglepetéseket nem hozott, bár sokakat meglepett Milan Murgaš
jelenlegi megyeelnök viszonylag gyenge szereplése, aki
közel húszezer szavazattal maradt el a SMER által jelölt
Vladimír Maňkától. Meglepetésre az SNS és HZD által je-

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

lölt rimaszombati vállalkozó, Šimko József csak az ötödik
helyen végzett, s még a szélsőjobboldali Marian Kotleba
is megelőzte. Ez utóbbi jó szereplése komoly figyelmeztetés lehet minden tisztességes ember számára. Mivel
egyik jelölt sem szerezte meg a szavazatok 50 százalékát
plusz egy szavazatot, két hét múlva, november 28.-án
második fordulóra kerül sor. A képviselőjelöltek között
a SMER három északi jelöltje végzett a dobogós helyeken
(Peter Mináč, Michal Bagačka és Pavel Struhár), őket követi a függetlenként indult Juhász Péter, s a befutók között van az MKP két jelöltje, Bán Zoltán és Auxt Ferenc
is. A nemrég alapított Most-Híd jelöltjei gyengén teljesítettek.
Részletek a 2. oldalon, jdj

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.
jdj

Lapzártánkig nem sikerült megtudni, hogy Rimaszombatban
(tavaly egy pincében jött össze
maroknyi ember) megemlékezik-e valaki az ún. bársonyos
forradalomról, amelynek bizony
már húsz entendeje. Csak annyit
tudunk, hogy országos megemlékezés sem lesz, Fico inkább
Moszkvába látogat, s leginkább
az egyes sajtótermékek szenteltek kisebb-nagyobb teret az
egykori eseményeknek, azok is
inkább a nosztalgiázást részesítették előnyben. Több lapban is
visszanézhettem, hogy milyen
szappannal mosakodtunk vagy
milyen kekszet rágcsáltunk tízórai szünetben. Kozma Imre atya
fogalmazta meg talán legfrappánsabban azt az életérzést, ami
eluralkodott rajtunk az elmúlt
években, aki szerint a szabadság
önmagában még nem teszi jobbá
az embereket. Szerinte az első tíz
évben még úgy-ahogy örültünk
a rendszerváltásnak, a második
évtizedben már a szabadságot
felcseréltük volna egy kis jólétre.
S a biztonságérzetre, teszem hozzá én, ugyanis a szocializmust
felváltó vadkapitalista „jólétben”
ebből van a legkevesebb. S a mi
régiónk, amelyet 1989 előtt sem
kényeztettek el, a süllyesztőbe
került. Nem csodálkozom hát, ha
az emberek ezt is a fölösleges ünnepek közé sorolták, hisz errefelé
már azt is megszokhatták, hogy
jobb a békesség alapon mindent
megünneplünk. S amennyire
nem vették észre augusztus 29.ét, annyira nem csápolnak most
sem. A legifjabb nemzedék pedig
már a himnuszt sem tiszteli,
s nem tud Knažkoról, Budajról,
Grendel Lajosról, de még Gorbacsovról sem. Csak a mának él,
a múltja nem érdekli, s nem fogja
fel, hogy a jövője már elveszett.

SZEBB LAKÁS, SZEBB
KÖRÜLMÉNYEK + TETŐK
www.valea.sk, valea@valea.sk
Nyustya, Francisci u. 167.
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Választási eredmények
a rimaszombati járásban
Elnökjelöltek

Ahogy az várható volt, többnyire az
idősek járultak az urnákhoz a november
14.-én megrendezett megyei választások
első fordulójában. A legnagyobb arányú
részvétel Besztercebánya megyében
volt, s négy megyében már le is zárult
a választás, mivel az egyik megyejelölt
megszerezte a szavazatok legalább legalább felét plusz szavazatot.
Nagyobb rendbontásokról megyénkből nem
érkeztek jelentések, de
sok helyen még az utolsó
nap is ajándékokat osztogattak, s több verekedésről is tudomásunk van.
Kiderült, hogy a Magyar
Koalíció Pártja (MKP)
országos viszonylatban is
megtartotta hegemóniáját,
s 40 képviselőt juttatott
be a megyei képviselő-testületekbe (bár ez
is jóval kevesebb az
eddiginél), míg a nemrég
alakult, Bugár Béla neve
által fémjelzett Most-Híd
csak kettőt. Gaál Gábor
mellett csak a gyetvai
körzetben indult Miroslav
Sujának termett babér.
Leszerepelt viszont az
MKP Érsekújvárott, valamint Kassa-környékén,
ahol nem lesz képviselője
a pártnak. A rimaszombati körzetben az MKP
összes jelöltje az első
tizenegyben végzett, igaz
a dobogóra az északi jelöltek kerültek fel, s őket
a függetlenként indult, egykori rimaszombati
városi képviselő, Juhász Péter követi. Bán Zoltán
megőrizte tagságát a testületben, s Auxt Ferenc,
a párt járási elnökének sikerült még a hatodik
helyen beverekednie magát. Alig pár szavazattal
lemaradva követi őket. Korcsog Péter és Rigó László, s Mács Zoltán és Stubendek Márta elé is csak
Rimaszombat polgármesterlének, Cifruš Istvánnak

sikerült beverekednie magát. A Most-Híd jelöltjei
közül Hunyák József szerepelt a legjobban, a 14.
helyen végzett. A választás egyik nagy vesztese
Šimko József, aki a Szlovák Nmezeti Párttal közös
koalícióban indult, de csak a 12. lett, messze lemaradva az élmezőnytől, s az elnökválasztáson még
a szélsőjobboldali Marian Kotleba is megelőzte. Az
MKP a megyében hét képviselői helyet szerzett,
ami eggyel kevesebb, mint az előző ciklusban volt.
A losonci körzetből Csúsz Péter, György Péter és
Szvorák Zsuzsanna, a nagyrőceiből Szögedi Anna,
míg a nagykürtösiből Jámbor László jutott be a testületbe, nem termett viszont babér a Agócs József
füleki polgármesternek (Most-Híd) és a függetlenként indult, minap lemondott tornaljai polgármesternek, Dubovský Lászlónak sem. Besztercebánya
megye képviselő-testületének összetétele pártok
szerint: SMER, HZDS 27 (55,1 %), MKP 7 (14,3 %),
SDKÚ, KDH 6 (12,2 %), függetlenek 5 (10,2 %),
HZD, SNS 3 (6,1 %) és Most-Híd 1 (2,1 %)

Auxt Ferenc, az MKP járási elnöke elégedett az
eredménnyel, bár személyesen három bejutóval
számolt. Mint hozzátette, ez is reális eredménynek számít az adott helyzetben. A végeredmény
szerinte megmutatta, hogy egy párton belül kellett
gondolkodni országos viszonylatban, s talán nemsokára eljön az az idő, amikor sikerül ismét kezet
nyújtani egymásnak. Auxt reméli, hogy a függetlenként bejutott Juhász Péterrel is megtalálják
majd a közös hangot, s a magyarság érdekeit szem
előtt tartva kitűnő lesz az együttműködésük. Ma
ül össze az MKP kerületi tanácsa Tornalján, ahol
az elnökválasztás második fordulójáról tárgyalnak,
de szerinte teljesen egyértelmű, hogy Jozef Mikušt
fogják támogatni. Auxt szerint nagyon veszélyes
tendencia, hogy a szélsőjobboldali Marian Kotleba
ilyen sikeresen szerepelt, s az, ami megjelent
Magyarországon a Jobbik képében, már nálunk is
reális veszélynek számít. Auxtot némileg meglepte
Šimko József gyenge szereplése, de ha esetleg
polgármester akar lenni, akkor Auxt szerint el
kell gondolkodnia, hogy képes-e egyszerre mind
a amgyarokat, mind pedig Slota híveit megszólítania. A jelenlegi példa azt mutatja, hogy ez nem
megy.
Kép és szöveg: jdj

NYILATKOZAT
Mi, alulírottként a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola Iskolatanácsának tagjai
a 2009. november 11-én megtartott rendkívüli iskolatanácsi gyűlésünkön
a következő nyilatkozatot fogadtuk el:
Nem tartunk kívánatosnak semmilyen politizálást az iskola falain belül. Mindenfajta ilyen
tevékenységtől elhatárolódunk és arra kérjük a politikai pártokat, az iskola igazgatóját, vezetőségét, tanári karát, alkalmazottait, hogy sem közvetve, sem közvetlenül ne használják fel politikai
célokra az iskolát.
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Vladimír Maňka
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Milan Murgaš
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Peter Mináč
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Pavel Struhár
Juhász Péter
Bán Zoltán
Auxt Ferenc
Korcsog Péter
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Jesenský-szobrot avattak az egykori Városházán

Janko Jesenský-szobrot avattak Rimaszombatban,
az egykori Megyeháza folyosói előterében. Egy
nagy író közel háromméteres szobrát (Stanislav

Mikuš alkotása), egy igen méltatlan helyen, egy
sebtében összetákolt pártrendezvényen. Az a Szlovák Nemzeti Párt szervezte az ünnepéséget, s verbuválta össze szimpatizánsait, amely párt a Tisoféle Szlovák Államot tartja példaképének, s amely
ellen Jesenský következetesen harcolt, s a hitleri
bábállamot kritizáló verseit titokban juttatta ki
Londonba.
Janko Jesenský munkásságát és emberi nagyságát Jana Uhrínová, a Körzeti Hivatal elöljárója méltatta hatásos, szép gondolatokat tartalmazó beszédében. „Lehet, hogy ezeken az ablakokon keresztül
leste meg Rafíková asszonyt és a többi hőseit, akiket ironikusan, mégis sok szeretettel és megértéssel
ábrázolt” – mondta Uhrínová, aki megemlítette azt

Karaffa János Esterházyról és a Pázmaneumról
A Katolikus Kör vendége volt november 5.-én
Karaffa János felsőtúri plébános, aki a budapesti
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán a
szentírástudomány tanára, egyben a Pázmaneum
polgári társulás elnöke. A szentmisét együtt celebrálták Vadkerti István kanonokkal, Karaffa szentbeszédében Szent Imre hercegről emlékezett meg. A
Katolikus Kör összejövetelén Szomolai Tibor elnök
üdvözölte a vendéget, s a klub tagjat. A vendég két
témát emelt ki előadásában, a hitvallókról emlékezett meg, valamint a Pázmaneum tevékenységéről
számolt be. Azokról a hitvallókról szólt, akik sokat
tettek a magyarság érdekében, s akikről nemrég
egy könyvet is megjelentettek – Szent Imre herceg,
Esterházy János, Mindszenty József hercegprímás,
Apor Vilmos püspök, Brenner János, Procházka
Ottokár, Kasza István, Salkaházy Sára. Ezek közül
Esterházy Jánosról emlékezett meg külön, mivel ő
volt a felvidéki magyarság egyik hitvallója. Bátran
kiállt a magyarság mellett, rámutatott az asszimilációs törekvésekre, hiszen minden szinten már
akkor is megpróbálták a magyar iskolák és a magyar nyelvű egyház leépítését. Horthy bevonulása
után az önálló Szlovák Állam területén maradt, s
azon munkálkodott, hogy békességben éljenek a
magyarok és a szlovákok. A szovjet hadsereg bevonulása után elhurcolják a Szovjetunióba, ahol
imájával meggyógyított egy súlyos beteg lett fiút.
Azt vallotta, hogy minden úgy van, ahogy a Jóisten
akarja. Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, s

is, hogy Jesenskýnek ugyan voltak aggályai és igen
komoly fenntartásai a sovén magyar állampolitikával szemben, de nagyon szerette pl. Petőfi Sándor
költészetét. Egyben reményét fejezte ki, hogy a szobor a közeljövőben méltóbb helyre kerülhet majd.
Ivan Gašparovič államfő betegsége miatt Milan Čič
irodavezető, az Alkotmánybíróság egykori elnöke
köszöntötte a jelenlévőket, majd Besztercebánya
megye nevében, amely szintén támogatta a szoborállítást, Šimko József szólt az egybegyűltekhez.
Jesenský életútját s egy rövid írását következő számunkban közöljük.
További képek virtuális fotóalbumunkban találhatók (www.picasaweb.google.com/gomorihirlap).
Kép és szöveg: jdj

Postaládánkból

Segíts magadon, ahogy tudsz

hosszú évekig tartó raboskodás után a mírovi börtönben halt meg 1957-ben. Lénárt Károly atya, aki
együtt raboskodott Esterházy Jánossal, könyvet is
írt róla. (Esterházy üzenete a magyarságnak: „Ne
felejtsétek el egy pillanatra sem, hogy magyarnak
születtetek, magyarnak kell meghalnotok. Ilyen
szellemben neveljétek a gyerekeiteket, mert egyedül ez biztosítja a nemzetetek fennmaradását”.
2005 augusztusában Bakán hozták létre a
Pázmaneum p. t.-t azzal a céllal, hogy a keresztény magyar értékeket továbbvigyék és szélesebb
körben terjesszék, mert ezekről az értékekről nem
szabad megfeledkezni. Rendezvényeket, zarándoklatokat szerveznek, létrejött egy imaközösség, ahol
mindig megemlékeznek egy-egy értékes személyről, legyen az szentté avatott vagy hitvalló. Számos
kiadványt jelentetnek meg.
Kép és szöveg: Csölle Edit

Ezoterikus bolt nyílt
Ezoterikus boltot nyitott a Gemerské zvesti egykori főszerkesztője, Marta Kanalová. A Kleopátra
névre keresztelt bolt az első ilyen jellegű üzlet
Rimaszombatban, ahová nagy szeretettel várják
mindazokat, akiket érdekel a keleti kultúra eme
válfaja.
Kép és szöveg: jdj

A mai élet nem egyszerű és könnyű. Sok
ember él lakótelepi társasházakban anonimitásban és közömbösek számára a körülötte
zajló események. Legfeljebb káromkodnak
egyet, megkritizálják azt, ami nincs rendben.
Látjuk, hogy a régi játszóterek lepusztultak,
megkopottak, rekonstrukcióra pénz nincs, és
hamar nem is lesz, annak ellenére, hogy a
Rima lakótelepen két szép új játszótér épült,
az egész Rima-Kishonti lakótelepnek nem
elegendő.
Az uniós követelmények értelmében, a
jelenlegi múltból örökölt gyerekjátékok nem
megfelelőek. A húsz-harminc évvel ezelőtti
gyerekek ezeken nőttek fel, fejlesztették
ügyességüket és egészségesebbek és hajlékonyabbak voltak mint a maiak. Itt is érvényes
a régi bölcsesség, segíts magadon, és Isten
is megsegít. Ennek ellenére akadnak olyan
emberek, kiket érdekel az, hogy a gyerekek
hol fognak játszani, hol töltik majd a szabadidejüket és érdekli őket lakóhelyük környezete.
Ilyen kezdeményezőképes polgárok, szülők,
nagyszülők akadtak a Kishont-Sport-Jánošík
utca övezte városrészben is. Emberek, akik
feltűrték ingujjukat és a kora esti órákban
és hétvégeken önköltségen felújították a
játszóteret. Kitakarították a homokozót,
hozattak új, tiszta homokot, megjavították a
hintákat, befestették a mászókákat, emellett
még új padokat is csináltak. Tényleg elismeréssel tartozunk Repka úrnak, aki a projekt
ötletgazdája és a munka oroszlánrészese volt.
Továbbá köszönet illeti Kmeťo urat és azokat,
akik idejüket feláldozva eljöttek és segítettek.
Mindenkit köszönet illet a városnak és önmaguknak nyújtott segítségért.
PaedDr. B. Gecková,
a Rima-Kishont városrész képviselője
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Nagyanyáink használati eszközei az óvodában
November 6.-án igen értékes kiállításra került sor
a Daxner utcai óvodában. A kiállított tárgyakat az
óvodások és szüleik gyűjtötték össze, méghozzá
olyan régiségeket, amelyeket még a nagyszülők
és dédszülők használtak a háztartásukban. Az
óvodásoknak nagy élmény volt megismerkedni a kiállított tárgyakkal. A kiállítást Szántó Ivett
igazgató-helyettes nyitotta meg szlovák nyelven,
s megköszönte mindazoknak, akik részt vettek a
gyűjtésben, ami egyaránt vonatkozik a szlovák és
magyar szülőkre, nagyszülőkre és dészülőkre. Ezzel is szerették volna közelebb hozni a két kultúrát, s az embereket. Ez mind szép és jó, viszont a
magyarul beszélő óvodásoknak miért nem lehetett

anyanyelvükön megköszönni a munkájukat, amit
olyan lelkesen végeztek. Megérdemelték volna.
Kép és szöveg: csölle

A kellemeset
a hasznossal

Hajnalig ropták
a táncot az ifjak
Közel 300 rimaszombati, környékbeli és távolabbról érkezett fiatal mulatott a Magyar Koalíció Pártja
(MKP) VIA NOVA ifjúsági szervezetének Katalinbálján a rimaszombati Városi Művelődési Központ
esztrádtermében. Az esten a talpalávalót a Tornalja
mellől érkezett Uniqum zenekar húzta, az idei

sztárvendég pedig a Budapestről érkezett Fiesta
együttes volt, akik kb. negyven percben adtak ízelítőt repertoárjukból. Eljött a VIA NOVA országos
elnöke, Nagy Péter is, valamint az MKP helyi vezetői is megtisztelték jelenlétükkel a mulatni vágyó
fiatalokat. A nagy sikerre való tekintettel a két főszervező, Cziprusz Zoltán és Stubendek Ákos ígéri,
hogy a folytatás jövőre esedékes.
További képek virtuális fotóalbumunkban találhatók (www.picasaweb.google.com/gomorihirlap).

A Műszaki Szakközépiskola vezetése és természetesen a pedagógusok is egyre nagyobb
hangsúlyt fektetnek az elmélet és gyakorlat
összefonódására. Ennek egyik jól bevált formája a tanulmányi kirándulások szervezése.
Évek óta látogatják a nyitrai Autószalon
nemzetközi kiállítást. Az idén az alma mater
42 diákja járt a Zobor alatti városban, ahol az
autóipar legújabb termékeit szemlélhették
meg és a diagnosztizálásban, javításban és
szervizelésben használt legmodernebb módszerekkel, szerszámokkal, berendezésekkel is
megismerkedhettek.
A rákövetkező hónapban ismét egy teli
autóbusszal Budapestre indultak a diákok.
Ezúttal a Csodák Palotájába és a Jövő Házába
vezetett az utuk, ahol a tudomány és technika
számos vívmányát, apró kis csodáit is megszemlélhették. A szórakozva tanulás napja
volt ez, amelynek főleg a magyar osztályok
diákjai örültek, hisz ők a Pázmány Péter Alapítvány támogatásának köszönhetően szimbolikus utazási költséghozzájárulást fizettek.

jdj, fotó: Gecse Attila
Kép és szöveg: pol

Nyilatkozat

Mi, a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola
pedagógusai és alkalmazottai teljes mértékben
elhatárolódunk a Gömöri Hírlap 45. számában a
„Visszaélés a bizalommal” című fizetett hirdetésben
bennünket ért vádaktól, s egyben kinyilvánítjuk, hogy
iskolánk igazgatója senkire sem gyakorolt és jelenleg
sem gyakorol politikai nyomást.
Irányítása alatt az iskola falain belül részéről
nem folyt és jelenleg sem folyik semmilyen
tagtoborzás.
Egyben megkérjük a politikai pártok
képviselőit, hogy iskolánkat, iskolánk pedagógusait,
alkalmazottait ne használják fel politikai céljaik
elérése érdekében.
Az iskola pedagógusai és alkalmazottai

Kultúra

2009. 11. 16.
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„A jókedvet én imádom”

Roma Ki Mit Tud?-ot rendeztek Rimaszécsen

Váradi József

Remek hangulatban, telt ház előtt, 140 versenyző
részvételével zajlott Rimaszécsen az immár negyedik alkalommal megrendezett Roma Ki Mt Tud?,
amelyre szerte a régióból érkeztek versenyzők,
romák és nem romák egyaránt. A gömöri iskolák
mellett jöttek a bénai, a nagydaróci iskolából, de
a magyarországi Hangonyból és Bánrévéről is. Az
alapiskola épületében a vers- és prózamondók
versengtek (ők voltak kevesebben), míg a kultúrházban a zenekedvelők kaptak lehetőséget tudásuk bemutatására. Modern tánc, ének, társastánc,
hangszeres játék és néptánc kategóriába lehetett
benevezni, de ezek a kategóriák többször is teljesen
összemosódtak. Hallhattunk Morricone filmzenét,
a Fekete vonat c. Havasi Viktor-slágert, a Drága
nagymamit, varázslatos Michael Jackson-imitációt
(Váradi József), de a roma tánc szinte teljes skálája szemünk elé került. A közönség sokszor együtt
énekelt és csápolt a versenyzőkkel. Bemutatta tudását az Abafaláról érkezett, látássérült Danyi Béla,
s a rimaszombati speciális alapiskolából érkezett
két fiatalember breaktudása is lenyűgözött, bár az

előadás koreográfiája még korántsem volt hibátlan.
Páko Mária tanárnő elárulta azt is, hogy alig két
hetük volt a próbákra, de mind a táncosok, mind az
énekesek kemény munkát végeztek. Páko szerint a
zene az, amivel le lehet kötni az ott tanuló diákok
figyelmét, s kitartó munkával komoly eredményeket lehet velük elérni. Fellépett a rimaszécsi Busa
család két ifjabb tagja is, a már konzervatóriumban
tanuló Viktor távollétében Roland és a mindössze
harmadikos Dávid nótázását élvezhettük.
Korjelenség, hogy a hangszeres játék kategóriában a szintetizátor dominált, s az egykori klas�szikus cigányzenekar állandó hangszerei (hegedű,
bőgő, cimbalom) teljesen hiányoztak a jelentkezők
repertoárjából. A fellépőket az egyes iskolák tanáraiból összeverbuvált zsűritagok értékelték, de ott
volt a zsűriben Sebők Valéria, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke is.
További képek virtuális fotóalbumunkban találhatók (www.picasaweb.google.com/gomorihirlap).
Kép és szöveg: jdj

Busa Dávid

Danyi Béla

Átadni a stafétabotot
Ünnepelt a Csemadok Nógrádi Területi Választmánya is
Több mint háromórás, rendkívül választékos, minden műfajra kiterjedő gálaműsorral ünnepelte a
Csemadok Nógrádi Területi Választmánya Füleken
a szervezet hatvanadik születésnapját. Koronczi
Ferenc járási elnök hangsúlyoztra, hogy a Csemadok bebizonyította létjogosultságát, viszont intő
példaként említette, hogy a tagság folyamatosan
öregszik, s az alapszervezetek is ott működnek,
ahol akadnak fanatikus emberek, akik nem ismerve lehetetlent, minden követ megmozgatnak a
helyi kultúra fenntartásáért, egyben az anyanyelv
megőrzésért. Hrubík Béla országos elnök szívhez
szóló beszédében olyan otthont kívánt minden
szlovákiai magyarnak, ahol nincs nyelvtörvény,
s mindenkit óvott az önfeladástól, amely mindig

magunkban, legbelül történik. Köszöntötte a zsúfolt házat Milan Murgaš és Becsó Zsolt megyeelnök
is. Murgaš ígéretet tett arra is, hogy amennyiben
ismét bizalmat kap a választásokon, megtanul tisztességesen magyarul is. A kultúrblokkban többek
között három megzenésített M. Csepécz verssel
felléptek Kelemenék, a füleki kórusok, az Apropó,
a losonci Kármán József Színház, Mázik István és
Génya Ferenc, a ragyolci Nógrád Táncegyüttes.
Átadták a 2003-ban alapított Nógrád Közművelődéséért Díjat is, amelyet még 2003-ban alapítottak. Az idei díjazottak: Gál Ildikó, Zupko László, a
losonci Kármán József Színház és a füleki Motolla
Műhely.
jdj, fotó: Póczos József
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Toplista játék
Októberi toplista játékunk helyes megfejtése a Madách Posonium Kiadó volt, s 16 eurós könyvutalványt nyert Bettes Alica Martonfaláról.
Október legkeresettebb könyvei:

1. Békési – Pándi: Pálinkafőzés
2. Bögrés sütemények – ízkalauz
3. Óriás rejtvénykönyv
4. A. Jászó Anna: A magyar nyelv könyve
5. Mercz Árpád: A must és a bor egyszerű kezelése
6. Márai Sándor: Bolhapiac
7. Leslie L. Lawrence: Naraszinha oszlopa
8. Édes házi sütemények – ízkalauz

Szlovákiai magyar toplista
9. Stephenie Meyer: Napfogyatkozás
10. Danielle Steel: Eljön az a nap
Játékunk novemberben is folytatódik, s arra
keressük a választ, hogy hány éves az idén a
Gömör-Kishonti Múzeumegyesület gondozásában
megjelenő Gömörország c. folyóirat. Válaszaikat
e-mailben: gomorihirlap@rimavskasobota.sk vagy
postán: Gömöri Hírlap Szerkesztősége, Svätopluk
u. 5., 979 01 Rimaszombat címre várjuk november 27.-ig. Ne feledjék, helyes válasszal 16 eurós
könyvutalványt nyerhetnek, amelyet a rimaszombati Tompa Mihály könyvesboltban vásárolhatnak
le.

Kiadványajánló
Itthon – 2009/október

Kassai Figyelő –
2009/november

A tartalomból: Ünnepi Csemadok-

közgyűlés Pereden * Fábry Zoltán
poszthumusz Magyar Örökség-díja *
Fábry Zoltán hitvallása * Esterházyszobrot avattak Ipolynyéken * Lezsák Sándor
hatvan-, Kellermayer Miklós hetvenéves * Emléktölgy Katyn magyar áldozatainak * Batta György:
Felvidéki kincseinkről * A Bódva-völgyi stúdió
* Tánctábor a Szlovák paradicsomban * Népes
mezőny a X. Országos Magyarnóta Versenyen *
Citeratalálkozó Nagykaposon

Janko
Jesenský
Mementó

Csaba testvér: Hogyan tovább * Régi

szépségek új köntösben * A hiányzó
Fecsó Pál * Területfejlesztés határtalanul * Bacsó István hamutartói * Annus mirabilis
* Kazinczy és Kassa * Fémbe örökített szeretet –
Máthé János
A lapok megvásárolhatóak a rimaszombati Tompa
Mihály könyvesboltban.

hol az első naptól az utolsó napig
könnyet s verítéket ontasz kemény rögökre,
míg mohón kiveted hálód, szorosra kötve,
hogy zsákmányod, ha lesz, majd raktáradba vidd.
Lehet, hogy több jutott dicsőségből neked, s még
jómódból, csillogásból s tán szerepből is,
de ne mondd, hogy úr vagy, s nálam több te, hisz

Kis szülőházad itt kisebb, mint amaz ott,
amit majd legutolsó honodnak neveznek,
s az úton tenger nyűg aláz, míg hordva terhed,
a szülőház s a sír között átlábalod,

hitünk jelei mindkettőnk megjelölték,
s két egyenlő a rés – hogy jeleink betöltsék –:
egyik homályba, a másik a békébe visz.
Garai Gábor fordítása

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály könyvesbolt

10 %-os
kedvezmény 47. 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.

1. Magyarország vármegyéi és városai GömörKishont vármegyében
2. Czenthe Zoltán: Otthonok 4.
3. B. Kovács István:
Rimaszombat
4. Tóth László: Szlovákiai magyar írók arcképcsarnoka
5. Tököly Gábor: Kastélyok, kúriák, udvarházak Gömörben I.
6. Tököly Gábor: Kastélyok, kúriák, udvarházak Gömörben II.
7. Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra
8. Winter Lajos: Pöstyénfürdő születése
9. Kovács, Simon: A magyar nép története –
A 20. század
10. Magyar, Varga: Amikor még szűk vót a
világ...

Jeles Napok
November 17. – A totalitarizmus elleni harc
emlékünnepe (munkaszüneti nap)
November 20. – Ifjú zenebarátok napja
– gyermekjogi világnap
November 21. – A filozófia napja
– A televíziózás nemzetközi napja
November 22. – 80 éves Görgey Gábor,
József Attila-díjas magyar író, költő, Görgey
Artúr leszármazottja

Piaci árak

november 12.-én
sárgarépa		
zeller		
burgonya		
hagyma		
paprika		
kápiapaprika
csípős paprika
paradicsom
uborka		
káposzta		
piros káposzta
gyalult káposzta
kelkáposzta
karfiol		
vajbab		
fejtett bab		
sütőtök		
fekete retek
szilva		
alma		
cékla 		
torma		
gesztenye		

0,80 €/kg
1,10 €/db
0,30 €/kg
0,60 €/kg
1,39-1,69 €/kg
0,80 €/kg
0,10 €/db
1,50 €/kg
1,20 €/kg
0,30 €/kg
0,60 €/kg
0,35 €/10 kg
0,80 €/kg
0,50-1,50 €/db		
3,80 €/kg
4,60 €/kg
0,70 €/kg
0,99 €/kg
1,29 €/kg
0,50-0,80 €/kg
0,40-0,70 €/kg
0,65 €/db
4 €/kg

Képriport
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Ellesett kampánypillanatok
Ezek a fotók (Juhász Dósa János és Gecse Attila
munkái) a választási kampány során készültek,
míg az oldal a választás előtt, így minden félreérthető mondat nyugodtan félreértelmezhető.
Tényleges eredmények az 1. és 2. oldalon. Így
utólag közreadjuk a képalá versenyünkre érkezett
győztes pályamunkát is. Nyereményét a szerkesztőségben előzetes egyeztetés és a jelige elhangzása
után átveheti.

A legolcsóbb és legpraktikusabb kampány

„Simko Józsinak már megígértem, holnapután pedig
Murgašt is fogadom.”

Táncolnánk a boldogságtól

Most repül a pečený holub a hídmagyar szájába...

Murgaš Csízben a Gemerské zvestiben megjelent
Maňka-hirdetést vette górcső alá

Káposztaleves és gulyás közül választhattak
a hajléktalanok

Mináč: „Vajon melyik elnökjelöltem jut
a második fordulóba?”

„Szervusz Józsi! Húzzál bele, nagy a lemaradás, én szívesen segítek, de most látod, a fejem sincs a helyén”
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RetrÓ
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Csordás János

Harminc évvel ezelőtt
rombolták le (4.)
Párhuzamosan a bontásokkal hatalmas építkezések kezdődtek az 1970-es és
80-as években. A regionális sajtó elsődlegesen a járási székhelyen zajló beruházásokról számolt be rendszeresen, képekkel illusztrálva azokat, míg a
bontásokról semmit se írtak. Fényképeket vagy hivatalból készítettek valami
célból, vagy azok a rimaszombatiak fényképezték a legérdekesebb változásokat, akik fényképeztek máskor és másutt.

A Közép-lakótelep helye: Rimaszombat legrégibb városrészének egy része a Fő tér felől.
Magába foglalja a Barátság (Szíjjártó), Nagyhíd, Kishíd, Újváros, Tópart, Sodoma
utcát; behatárolja a Jánošík, a Csehszlovák Hadsereg és a Cukorgyári utca.

A Közép-lakótelep helye: Rimaszombat legrégibb városrészének másik része a Fő tér
felől. Magába foglalja a Barátság (Szíjjártó), Rima, Szűrszabó, Tímár, Halász utcát.

A lebontásra váró két épület a Jánošík utcán. Az utcasarkon a város legelső (már
üzemképtelen) közlekedési lámpája.

A Nagyhíd utca; jobbra a Barátság (Szíjjártó) utca felső szakaszának családi háza,
balra a kötöde udvarának jellegzetes faszerkezetű tornya; a háttérben a Közgazdasági
Középiskola (a „Keri”) új épülete az akkori Csehszlovák Hadsereg utcán.

A Cukorgyári utca családi házai, jobbra a Sodoma utca leágazása, előtérben a betemetett Sodoma patak hídjából visszamaradt korlát; napjainkban itt található a kishonti
utcai, sorrendbeni második körforgalmi kereszteződés.

Rimaszombat egykori legromantikusabb utcája: a Sodoma utca a lerombolása előtt.
A háttérben a Nagyhíd utca húzódik a jellegzetes saroktornyos házzal.

Rimaszombat várostérképének részlete 1973-ból; az eltűnt utcák elhelyezkedése.
Hiányuk napjainkban főként a belváros közlekedésének szempontból üt vissza.

Közlemények

2009. 11. 16.

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 47. hétre
November 17., kedd
Gyógyszertár a kórház mellett
November 21., szombat
U leva gyógyszertár
November 22., vasárnap
Jazmín gyógyszertár

Fogorvos
November 17., kedd
MUDr. Kyseľová Iveta, Rimaszombat,
SzNF. u. 8., tel: 047/5626 124
November 14.-15., szombat-vasárnap
MUDr. Remeňová Eva, Rimaszombat,
Sport u. 12., tel: 047/ 56 27 351

MOZIMŰSOR
November 16.-19., hétfő-csüt., 19.00

Michael Jackson´s This is it
Film Michael Jacksonról

November 20.-21., péntek-szombat, 17.00

Véres part

John Woo kínai történelmi filmje
November 22., vasárnap, 17.30

Az osztály

francia pszichológiai film

Meghívók
Kulturális rendezvények Füleken
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.

– Rimaszombat, november 25.

A bátkai iskola felújítása miatt az idén november 25.én, szerdán Rimaszombatban, a Tompa Mihály Alapiskolában rendezik meg a Dobré slovo szavalóverseny
nyolcadik évfolyamát. Kezdés 9.00 órakor.

A világ több szemszögből, fotókiállítás
– november 27.

VÉRT ADTAK

Csank Dávid, Lajka Szabolcs, Richard
Totkovič, Czakó Gergely és Orosz
Attila; a rimaszombati Ivan Krasko
Gimnázium diákjai

Koncerttel 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.

Konvergencia-kiállítás – december végéig

amerikai-spanyol-japán krimithriller Jim
Jarmusch rendezésében

A Diákvércsepp akció keretében
először adtak vért: Kiss Tamás,

Sorsvirág együttes jubileumi koncertje,
Rimaszombat – november 23.

A Városi Galériában nyílt meg az a kiállítás, amelyet
a szeptember végén Kokaván ötödik alkalommal
megrendezett Konvergencia tábor résztvevői készítettek. A tábor 46 résztvevője a rimaszombati, klenóci
és nyustyai speciális iskolákból, a rimaráhói, a rimaszombati és poltári gyerekotthonokból, a rimaszombati Kríziscentrumból és a cserencsényi speciális nevelőotthonból érkezett, s nyolc műhelyben dolgozhatott,
Ivan Gajan koncertje, Rimaszombat
így volt agyagozás, gyöngyfűzés, kalácssütés és tex– november 24.
tilfestés is. A kb. 150 kiállított munkát az érdeklődők
A XXIX. Zenei Ősz következő rendezvényére november
december végéig tekinthetik meg.
24.-én, kedden 19.00 órai kezdettel kerül sor a rimaszombati Városi Művelődési Központ esztrádtermében.
Danka Bakšová kiállítása – november 18.
Ivan Gajan zongoraművész Frederyk Chopin műveiből
Rimaszombat Városa és a Turisztikai Információs Közad elő.
pont szervezésében a Városháza földszintjén november 18.-án, szerdán 16.00 órakor nyílik Danka Bakšová
Dobré slovo szavalóverseny
fazekasművész kiállítása.

Az irányítás határai

Róbert Tóth, Ivan Vigoda, Otto
Kusza, Peter Stanko, Zuzana
Červienková, Jozef Červienka,
Juraj Lacík, Štefan Pilát és
Adrian Krajňák Rimaszombatból,
Vladimír Slovenčiak Méhiből,
Kankuja Kálmán Gesztetéből, Tóth
Gyöngyi és Bartók Péter Bejéből,
Ján Melicher Hrnčiarská Vesből,
Jaroslav Scholtz Tornaljáról, Igor
Perenčay, Milan Dirbák és Ladislav
Borák Nyustyáról, Branislav Bakša
Fazekaszaluzsányból, František
Maršík Bellényből, Jozef Sarvaš
Gortváról, Helena Katreniaková
Szabadkáról, Manuel Pedarnik
Uzapanyitról, Anna Malatinská
Kecegéről, Jozef Vozár Rimaráhóról,
Gejza Cibuľa Klenócról, Andrej
Kochan Felsőpokorágyról és Pavel
Milec Tiszolcról

A Matej Hrebenda Könyvtárban padlástéri helyiségében november 20.-án, pénteken, 16.00 órai kezdettel
kerül sor Radovan Brenkus Füst az árnyékok birodalmából c. kötetének bemutatójára. A kötet a helyszínen
megvásárolható és dedikáltatható.

Katalin-bál

November 20.-22., péntek-vasárnap, 20.00

A rimaszombati kórházban
november 10.-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
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XI. Egressy Béni Fesztivál, Szepsi és Buzita
– november 19.-21.

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.

Szepsiben és Buzitán kerül megrendezésre a XI.
Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál, amelyen 14
előadást láthatnak az érdeklődők. Régiónkat vendégCigány Virtuózok koncertje, Rimaszombat
ként a füleki Zsákszínház képviseli, amely az Elveszett
– november 29.
erkölcsök c. előadását mutatja be, amely az idei Jókai
November 29.-én, vasárnap este 18.00 órai kezdettel
Napokon fődíjat kapott. A fesztivál ideje alatt megtea Cigány Virtuózok (Cigánski ďiabli, Gypsy Devils) ad
kinthetik Gecse Attila tavalyi, jubileumi évfolyamon
koncertet a rimaszombati Városi Művelődési Központkészült fotóit is.
ban. Jegyek elővételben november 20.-ig 8 euróért
kaphatók, november 23.-tól 10 €.

Radovan Brenkus kötetének bemutatója
– november 20.

Felhívás
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.
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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

• 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

• - Eladó családi ház Tamásfalán. Tel:
0905 885 559.
- Eladó háromszobás lakás Rimaszombatban, a Rozsnyói utcában.
Ára: 23 000 €. Tel: 0905 885 559.
- Eladó háromszobás lakás Rimaszombatban, a Nyugat-lakótelepen,
a L. Svoboda utcában. Ára: 25 000 €.
Tel: 0905 885 559.
- Eladó háromszobás lakás
Tiszolcon. Ára: 12 600 €. Tel: 0905
885 559.
- Eladó családi ház Alsópokorágyon.
Ára: 24 000 €. Tel: 0905 885 559.
2189-46

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

• Jóslás kártyából – múlt, jelen,
jövő. Hétfőtől péntekig 9.00 és
15.30 óra között. Rimaszombatban,
Cserencsényi u. 22 (a Munkaügyi
Hivatal mellett), Tel: 0915 228 482.
1212-46

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

• Eladó 270 literes Zanussi hűtőszekrény nagyon jó állapotban, 100 €.
0908 265 822.
1253-46

2009. 11. 16.

EUROMOTEL

Uszoda nyitva tartása
október 1.-től

Állatok
• Amerikai stafford – odber po
20.11. M: 0904 100 949.
1262-47

Karácsonyi vásár
2009. december 15–16. között
megrendezésre kerül a hagyományos
Karácsonyi vásár
A Kishonti és Jánošík utcákon
Az árusítási engedélyek igényelhetőek
a Rimaszombati Városi Hivatalban, a
Svätopluk u. 5. alatt december 1-ig.
Az egyes standok számozva lesznek, a
frissítőket kínálók engedélykötelesek.
További felvilágosítást az alábbi
047/5604628,5604665, 5631139
számokon kaphatnak.
Szabad munkahelyek
könyvelő (kettős könyvelés), ingatlanügynök: Agentúra aktuálnych realít,
Rimaszombat – szakirányú középiskolai
végzettséggel * fiókvezető: KAMA
Eperejes rimaszombati fiókja – szakirányú középiskolai végzettséggel
(meghallgatás a munkaadónál november
19.-én, tel: 047/ 58 122 82) * Asztalos,
gyártásvezető: Indeco kft., Rimaszombat
– inaslevéllel ill. középiskolai végzettséggel. * üzletközvetítő: Euroskola, Rimaszombat – inaslevéllel vagy szakirányú
középiskolai végzettséggel
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.

Köszönöm az Antifasiszta Ellenállók rimaszombati szervezetének (ZO SZPB), hogy részt vettek

Jozef Albertnek
a temetésén, aki hosszú évekig
volt a szervezet tagja, s november 5.-én, 94 éves korában
hunyt el.
lánya, Elena Slovenčáková

VA Š A

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

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
Érdeklődni a 047/56 22 972-es telefonszámon lehet. Az uszoda november 19.-én,
csütörtökön 8.00 és 19.00 óra között zárva
lesz, mivel ekkor rendezik a városok
úszóváltóját. A nyilvánosság az akcióhoz
14.00 és 19.00 óra között csatlakozhat.
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 keret tart) vehetik
igénybe a fedett uszoda szolgáltatásait.

Kassai út, Rimaszombat

Heti specialitásunk: Halászlé
Menünk új ára 2,70 €/81,34 SK
Olcsó és minőségi
elszállásolás
Tel.: 047/56 22 517, 0905 745 308
Felveszünk: recepcióst,
pincérnőt/szakácsot
Tel.: 0918 392 513
Bérbe adok: raktárt rámpával az STK
épületében, Tel: 0918 392 513
Az STK felvesz: technikust műszaki
ellenőrzésre, emissziós ellenőrzésre,
eredetvizsgálatra. Tel: 0918 392 513
2009

Rimaszombat város eladásra kínálja
az alábbi ingóságát
PROTON 415 Gli típusú RS 251AV
rendszámú gépkocsi

Üres lett a kert, az udvar és
a ház,
Húsz éve annak, hogy örökre
távoztál.
Ez a fájó 20 év oly gyorsan
elszaladt,
de az emléked szívünkben örökre
megmaradt.

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.

El nem múló fájdalommal, bánatos szívvel emlékezünk november
17.-én halálának 20.-ik évfordulóján a jó férjre, édesapádra és
nagyapára,

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

Pásztor Istvánra
Rimaszombatból
Szerető felesége, lányai,
Alica és Jutka családjukkal
és a rokonság

Izgalmas bónuszok
a kötelező felelősségbiztosítás mellé

2085

M: 0905 329 178
0911 263 597

2189

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

2242-46,50

Téli stadion nyitva tartása november 16.-22. között:
nov. 16., hétfő: 9.00-11.30, 12.00-14.30 nov. 17.., kedd: 9.00-11.30, 12.00-14.30
nov. 18., szerda: 9.00-12.00, 12.30-15.00, 15.30-18.30 nov. 19., csüt.: 9.00-11.30, 12.0014.30 nov. 20.., péntek: 9.00-11.30, 12.00-14.30 nov. 21., szombat: 20.00-22.00
nov. 22., vas.: 14.00-16.00, 19.30-22.00

Építési takarékoskodás
2009. december 31-ig
Állami prémiummal,
bónuszokkal.
M: 0905 329 178
0911 263 597
2242-46,50

TLSZ jelenti

2009. 11. 16.
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I. osztály – ifi őszi végeredménye
1.

Lubeník

2. Sirk

11

11 0 0

112:11

33b

11

8 0 3

44:21

24

3. Revúčka

11

8 0 3

45:23

24

4. Tachty

11

7 1 3

41:27

24

5. V. Teriakovce

11

7 0 4

36:34

21

6. Ožďany

11

6 0 5

36:31

18

7.

R. Janovce

8. Abovce

11

5 0 6

49:33

15

11

4 1 6

42:38

13

9. Gemer

11

4 0 7

29:58

12

10. Bátka

11

3 0 8

25:51

9

13:89

11. Stárňa

11

1 1 9

12. Muráň

11

0 1 10 8:64

4
1

II. osztály – ifi őszi végeredménye
1.

Rim. Seč

2. Radnovce

7

6 1 0

47:9

19

7

4 2 1

28:15

14

3. G. Ves

7

4 0 3

30:13

12

4. Uz. Panica

7

4 0 3

21:25

12

5. Čerenčany

7

3 0 4

15:30

9

6. Blhovce

7

2 0 5

18:34

6

7.

7

2 0 4

9:27

6

7

1 1 5

10:25

4

Chrámec

8. Husiná

I. osztály – eredményességi táblázat – 2009/10 ősz
1.

FK Tornaľa

2. FK Klenovec

13

10 1 2

36:10

31b

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 Rim. Janovce

13

6 0 7

26:25

18

6. FK Revúčka

13

5 2 6

27:23

17

7.

13

5 2 6

27:26

17

13

5 2

6 23:27

17

FK Lubeník

8. FK Stárňa
9. FK Bátka

13

4 4 5

21.28

16

10. FK Abovce

13

5 1 7

27:37

16

11. FK Muráň

13

4 4 5

20:33

16

12. FK Sirk

13

4 3 6

27:29

15

13. FK Ožďany

13

2 4 7

16.20

10

14. FK Veľ. Teriakovce

13

2 3 8

12:34

9

354:354

I. osztály – sportszerűségi táblázat
1.

FK Klenovec		 350 – 150 = 200 b

2. FK Abovce		 320 – 200 = 120
3. FK Ožďany 		 340 – 230 = 110
4. FK Sirk		 360 – 250 = 110
5. FK Lubeník		 310 – 210 = 100
6. FK Revúčka		 310 – 220 = 90
7.

FK Tachty		 310 – 230 = 80

8. FK Tornaľa		 270 – 220 = 50
9. FK Stárňa		 310 – 260 = 50
10. FK Rim. Janovce		 330 – 290 = 40

Az újonc tajtiak a tornaljaiak és a klenóciak mögött a harmadik helyen zárták az őszi idényt
11. FK Bátka 		 290 – 310 = -20

A nemesradnótiakat a játékvezető inzultálása miatt

12. FK Muráň		 280 – 300 = -20

kizárták a versenyből.

13. FK Veľ. Teriakovce		 250 – 290 = - 40
14. FK Jelšava		 280 – 380 = -100

Diákok – A csoport
Lubeník

6

5 0 1

56:11

15

II. osztály – eredményességi táblázat
– 2009/10 ősz

2. Revúčka

6

3 0 3

25:25

9

3. Stárňa

6

3 0 3

20:30

9

4. Klenovec

6

1 0 5

18:53

3

1.

1.

FK Tisovec B		 9

7 0 2

29:17

21

2. FK Hajnáčka B		 9

6 0 3

30:13

18

3. FK Husiná		 9

6 0 3

29:24

18

4. FK Rim. Seč		 9

5 2 2

41:19

17

1.

Jesenské

10

8 0 2

42: 7

24

5. FK Blhovce		 9

5 1 3

36:26

16

2. Hajnáčka

10

7 1 2

36:19

22

6. FK Gem. Ves		 9

5 1 3

23:17

16

3. Hostice

10

5 3 2

14:13

18

7.

4 0 5

17:35

12

4. Veľký Blh

10

4 0 6

27:24

12

FK Uz. Panica		 9

8. FK Chrámec		 9

2

0 7

20:31

6

5. Hajnáčka B

10

2 2 6

12:33

8

9. FK Čerenčany 		 9

2 0 7

20.35

6

6. Ožďany

10

0 2 8

4:39

2

10. FK Radnovce		 9

1 0 8

12:40

3
Az Ajnácskő B – Nagybalog mérkőzés három pontját 3:0-

257:257

ás gólkülönbséggel a hazaiak kapták, mert a vendégek
A IV. forduló Nemesradnót-Cserencsény mérkőzés három

Diákok – C csoport
II. osztály – sportszerűségi táblázat

1.

8

8 0 0

68:11

24

1.

270 – 70 = 200b

2. Gemer

8

4 0 4

35:35

12

2. FK Husiná

250 – 50 = 200

3. Bátka

8

3 0 5

31:51

9

3. FK Rim. Seč

250 – 70 = 180

4. Lenartovce

8

2 1 5

14:22

7

4. FK Uz. Panica

270 – 90 = 180

5. Abovce

8

2 1 5

18:50

7

5. FK Chrámec

230 – 90 = 140

FK Gemerská Ves

Kráľ

6. FK Hajnáčka B

270 – 140 = 130

A Lénártfala–Abafala mérkőzés három pontját 3:0-ás

7.

250 – 150 = 100

gólkülönbséggel a vendégek, míg a Sajógömör–Lénárt-

8. FK Blhovce

220 – 140 = 80

fala mérkőzéséét a hazaiak kapják, mivel a lénártfalaiak

9. FK Čerenčany

230 – 230 = 0

játékosa érvényes engedély hiányában lépett pályára.

FK Tisovec B

Mladosť Rimaszombat – Ólubló (Stará Ľubovňa)
11:3 Hazai pontszerzők: Polgári és Voliar 3,5-3,5,

I. liga: Két mérkőzéssel folytatódott az asztaliteni-

Horváth 3 és Huszti 1

szezők I. ligájának keleti csoportja. A rimaszombati
Mladosť előbb sima vereséget szenvedett a listavezető rózsahegyiektől, majd fölényesen jobbnak
bizonyult az ólublóikanál.

IV. liga – 6. forduló:
DSTK Rimaszombat–STK Losonc (Kálnó C) 5:13,

Rimaszombati pontszerzők: Polgári, Horváth és
Huszti 1-1

nem utaztak el a mérkőzésre.

pontját 3:0-ás gólkülönbséggel a vendégek kapták.

Rózsahegyi siker és ólublói bánat

Mladosť Rimaszombat – Rózsahegy 3:11

Diákok – B csoport

Mladosť Relax Rimaszombat B–Jednota Málinec
15:3, STK Metabond Tornalja–Iskra D a S Nyustya
9:9, ŠKP Rimaszombat–STK Tiszolc c 17:1, Tatran
Breznička–Mladosť Relax Rimaszombat C 10:8,
STK Losonc (Kálnó B)–STK Losonc (Kálnó D) 14:4

Jövő heti számunk tartalmából
Visszatérünk a megyei választásokra, s megszólaltatjuk az egyes jelölteket is. Megkeressük
a jubileumát ünneplő Sorsvirág együttest, megtudhatják, hogy új, a betegek gyógyulását megkön�nyítő berendezést adtak át a rimaszombati kórház
belgyógyászati osztályán, Deresken és Tornalján
Dúdor Istvánra emlékeztek, egy kis húsz évvel
ezelőtti nosztalgiázásra is meginvitáljuk Önöket,
s elolvashatják a napokban szobrot kapott Janko
Jesenský egyik elbeszélését is.
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A Kereskedelmi Akadémia érettségiző IV. C osztálya: Mgr. Kovács Ildikó, Baláž Angelika, Medve Mária, Kiss Annamária, Kiss Dominika, Zöllei Zsuzsa, Nagy

Anita, Molnár Kitti, Barta Eszter és Kosztúr Marianna.

Fotó: Gecse Attila

Balciarová bronzérmet szerzett
Az Európa-bajnoki cím után a marokkói Rabatban bronzérmet szerzett az
ifjúsági karatézők világbajnokságán Dorota Balciarová. A rimaszombati ifjú
hölgynek az első fordulóban nem volt ellenfele, később egy osztrák és egy
skót versenyzőt győzött le, de a negyedik fordulóban már nem bírt japáni
ellenfelével. A bronzéremért vívott csatában egy brazil és portugál versenyzőt
győzött le.
A karatézók házatájáról érkezett a további hír is, mely szerint
garamszentkereszten rendezték meg a közép-szlovákiai nyílt bajnokságot,
amelyen 30 klub 190 versenyzője képviseltette magát, s a rimaszombati
Martin Antal, aki jelenleg a KK Nagyrőce színeiben versenyez, bajnoki címet
szerzett.

megelőzte a rimaszombatiakat. Remek mérkőzésen az első mérkőzést magabiztosan nyerték, s hiába alakították át a vendégek a második mérkőzésre
a csapatukat, így is csak megszorítani tudták a hazaiakat, akik nyolc mérkőzés
után hibátlan teljesítménnyel vezetik a tabellát az ŠŠK Kométa csapata előtt.
ŠŠK Kométa Kassa–VK Slovan Rimaszombat 1:3 (17, -23, -19,- 24) és 2:3 (21,
21, -16, -21, -10)

A rimaszombatiak összeállítása: Kudlíková, Rendeková, Pálmayová, Danková,
Drugdová, Zvarová és Chodúrová. Csere: Kačániová és Rosiarová.
VK Slovan Rimaszombat–Slávia TU Kassa 3:0 és 3:2

Jégkorong II. liga – keleti csoport
HK Losonc – MHK Rimaszombat 2:5 (0:3, 1:1, 1:1)
Rimaszombati gólütők: František Medved (2), Ján Slovák, Michal Golian és
Miroslav Malatinec
A rimaszombatiak pontveszteség nélkül vezetik a bajnokságot.

Pontveszteség nélkül az élen
A női röplabdázók I. ligájának keleti csoportjában továbbra is pontveszteség
nélkül áll a rimaszombati VK Slovan, amely mindkét kassai ellenfelét legyőzte.
Előbb Kassán az ŠŠK Kométa otthonában bizonyultak jobbnak ellenfelüknél, majd idehaza fogadták a Slávia TU csapatát, amely tavaly a rájátszásban

Prognózis - A hét közepéig frontmentes,
csendes, az átlagosnál kissé enyhébb őszi időre
számíthatunk, de sok lesz a felhő, tartósabb
ködre is számítani kell, számottevő csapadék
nem lesz. Szerda, csütörtök tájékán érkezik
majd hidegfront erős széllel, esővel, de ezt követően a hét végére már naposabb idő ígérkezik éjszakai faggyal és hidegebb nappalokkal.
Reisz András
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