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Neves vendége volt Rimaszombatnak minap. A Tompa Mihály Alapiskola meghívására Halász Judit
látogatott el hozzánk gyerekműsorával. Gecse Attila felvétele

Lezajlottak a nyilvános lakossági fórumok
A rimaszombati Városi Művelődési Központban három
városrész közös összejövetelével véget értek az idei
lakossági fórumok, amelyeken Rimaszombat és a
hozzá tartozó települések lakói találkozhattak a város
vezetőivel.
Utoljára az Óváros-Tormás, a Rozsnyói utcaiAkasztóhegyi-Szabópusztai- Szőllősi ill. a Rimalakótelepi-Kishonti utcai városrészek lakói jöttek
össze nem túl nagy létszámban, viszont annál
nagyobb érdeklődéssel hallgatták meg Pavel Piliarik
alpolgármester beszámolóját, aki igen önkritikusan
nyilatkozott a mögöttünk hagyott időszakról.
Beszámolója elején röviden szólt a megyei választások
eredményeiről, majd sorolta a sikereket (pl. a Téli
stadion befejezését), de nem hallgatta el azt sem,
hogy nem készült el a megígért nyári strand és bizony
Kurinc is új befektetőkre vár. Piliarik bizakodó, s
reméli, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére

jövőre sikerül felépíteni a medencét és befejeződik a
tamásfalai utcák aszfaltozása is. Nem hallgatta el azt
sem, hogy hosszadalmas viták után nem fogadták el
az egykori gépgyár területére tervezett barnamezős
park létrehozására kiírt minisztériumi lehetőséget sem,
ugyanis túl sok volt a kockázati tényező, s nem akarták,
hogy a projekt sikertelensége esetén évtizedekre
eladósítsák a várost. Meghallgatták a két városrészi
elnök beszámolóját is, míg a Rozsnyói utcai városrész
képviseletében Magdaléna Valušová szólt, mivel a
bizottság elnöke már hosszabb ideje betegállományban
van, s alelnököt sem választottak. Valušová kifogásolta
azt is, hogy ezeknek a bizottságoknak alig van jogkörük,
s nem igazán akar velük senki együttműködni. A
Rozsnyó utcai városrész lakói egy petíciót is átadtak,
amelyet 72 lakó írt alá, s amelyben a Szövetkezet és
Iskola utca közti bekötőút járhatóvá tételét követelik.
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Bizony helikofferen érkezett meg
hozzánk is (bár az út elég hosszú
volt, mert ha jól emlékszem, még
2003-ban meghívtuk) gyerekkorunk egyik bálványa, akinek a
dalait kívülről fújtuk. Nyugodtan
mondhatjuk azt is, hogy rajta
szocializálódtunk. Bája azóta
sem kopott meg, mintha csak
egy régebbi filmfelvételből ugrott
volna át a jelenbe, a rimaszombati VMK színpadára. Csak a
közönségen fogott az idő. No
nem rajtunk negyveneseken és
ötveneseken, mi a régi lelkesedéssel ittuk minden szavát, a
régieket és az újakat is, Bródy
slágereit éppúgy, mint Anti Tamásét vagy Cipőét, csak valahogy
a legifjabb közönség nem volt
vevő a csodára. A többségük nem
találta a helyét, sokan a mobiljukkal voltak elfoglalva, mások
rúgkapáltak, s a toalett forgalma
is megsokszorozódott az alig ötven perc alatt. Nem tudom, hogy
ezek a gyerekek mit hallgatnak
és néznek otthon (csak remélni
merem, hogy nem véres számítógépes játékokat), s azt sem tudom, hogy az iskolában hogyan
zajlik ma egy magyar vagy egy
énekóra, de ahogy múlik az idő, s
a művésznő a megszokott lelkesedésével próbálja fenntartani a
figyelmet, jómagam egyre inkább
elszontyolodom. Még emlékszem olyan koncertjére is, ahol
mindenki szájtátva nézte, mi
történik a színpadon. Mégis azzal
a hittel verekedem át magam a
megvadult tömegen, hogy ha ők
nem is, én ismét egy kicsit jobbá
lettem általa.

Még mindig várjuk humoros
képeiket szilveszteri számunkba.
S már most jelezzük, a december
21.-én megjelenő karácsonyi számunkban ismét lesz falinaptár,
amelyet ezúttal a Gömöri Fotóklub munkáival illusztráltunk.
Az egyes rendezvényeken készült
fotóink a www.picasaweb.google.
com/gomorihirlap
oldalon megtekinthetőek.

Játsszon velünk, s nyerje
meg Halász Judit élő
koncertfelvételét!
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A diákok is vásárolhattak
a pervitinből

Mikulás
Rimaszombatban

sében közel egyórás műsorral köszöntötték, aki
a legügyesebb gyerekeknek még ajándékokat is
osztogatott. Az ünnepség végét tűzijáték zárta,
s a karácsonyfán is kigyulladtak a fények.
Kép és szöveg: jdj

Megérkezett a szlovák Mikulás Rimaszombatba.
A Fő téren a Relax Szabaidőközpont szervezé-

További képek virtuális fotóalbumunkban
találhatók.

Magától lemondott a sajószentkirályi polgármester

Sokan aláírták a referendumot támogató íveket

Akár kétszáz adaghoz is elegendő amfetamint
találtak múlt hét kedden este a rimaszombati
rendőrök a Kereskedelmi és Szolgáltatói
Szakközépiskola bárjában, a Fekete Sasban.
Két személyt ellenőriztek a nyomozók,
Ladislav L.-nél 7,5 gramm, társánál 3 gramm
drog került elő. A Fekete Sas a Kereskedelmi és Szolgáltatói Szakközépiskola gyakorlati
oktatására szolgáló épülete, itt dolgozott
Ladislav D. aki egyébként az iskola alkalmazottja. Kollégáját és bűntársát is kihallgatták,
akit szintén őrizetbe vettek. A törvények
szerint négy és tizenöt év közti szabadságvesztésre is elítélhetik őket. A nyomozók nem
csak az iskola épületében működő bárban és
a gyanúsítottak autójában találtak amfetamin
származékokat. Ladislav D.-nél házkutatást
tartottak, ott további jelentős mennyiségű
kábítószerre bukkantak. Becslések szerint
körülbelül kétezer euróért tudták volna eladni
a kétszáz adagnyi drogot a tettesek. Ladislav D.
ismert személy Rimaszombatban, az országos
hírnévnek örvendő Maduar együttes egyik
alapító tagja volt. A letartóztatott pincér azt
hangoztatta, soha nem kereskedett droggal,
csak saját szükségletre tartotta a kábítószert.
Ami elszomorító, a veszélyes anyag egy részét
egy középiskolai épületben találták meg.
Kérdés, milyen kapcsolatba kerültek a diákok
a kábítószerrel, az iskolában volt-e drogkereskedés. A Kereskedelmi és Szolgáltatói
Szakközépiskola vezetését megdöbbentette az
eset. Egyértelműen elhatárolódtak tőle és még
komolyabb drogmegelőzési intézkedésket
fognak az eset miatta bevezetni.

Döntését nem indokolva lemondott polgármesteri
posztjáról Sajószentkirály polgármestere, Ligárt
Lajos.
A település első embere november elején
több bűncselekményt is elkövetett. Emiatt Magyarországon jogerősen elítélték. A rendőrverő
polgármester az utolsó képviselő-testületi ülésen
jelentette be, nem kívánja tovább betölteni a község polgármesteri posztját. Bejelentését alig egy
héttel a lemondatására kiírt referendum előtt tette
meg.
	Ligártra igen erős nyomást gyakoroltak a lakosok. A népszavazás kiírását kezdeményező íveken
a falu 728 választópolgárából 358 támogatta a
lemondására kiírt referendumot. Ezt december
ötödikén tartották volna. A népszavazás elmarad,
a településen csillapodnak a kedélyek.
Az önkormányzat Ligárt lemondása után időközi
választások kiírását kérte a belügyminisztériumtól.
Erre már valószínűleg csak 2010. második negyedévében kerülhet sor. Egyelőre nem tudni, ki lesz
a falu jogi képviselője, ki fogja ügyvezetőként több
hónapig vezetni a falut. Sajószentkirálynak van
választott alpolgármestere, a testület ezen héten
dönt arról, ki lép ideiglenesen Ligárt Lajos helyére.
Sajószentkirály polgármesterét november elsején

a magyarországi Bánréve községben állították elő
a rendőrök, ugyanis ittasan vezetett s ráadásul
a rendőri eljáráskor és az orvosi vizsgálatkor is
ellenállt. Őrizetbe vételekor megütött két rendőrt,
az ózdi orvosi rendelőben pedig a vérvételt végző
orvost rúgta hasba. Tettei miatt a Miskolci Nyomozóügyészség javaslatára gyorsított eljárással,
két rendbeli hivatalos személy elleni erőszak,
kétrendbeli könnyű testi sértés, egy rendbeli közfeladatot ellátó személy elleni erőszak valamint
ittas vezetés bűntette miatt a bíróság vétkesnek
találta. Egy év szabadságvesztésre ítélték három
évre felfüggesztve. Halmazati büntetésként egy
évre eltiltották a járművezetéstől Magyarország
területén.
Az eset után Sajószentkirályon azonnal rendkívüli képviselő-testületi ülést hívtak össze. A testület mind a hét képviselője megvonta a bizalmat
az elítélt polgármestertől. Ligárt Lajos viszont csak
egy hónappal az események után, a népszavazás
kiírásakor döntött lemondásáról. Azt még nem
tudni, jelölteti-e magát az időközi választásokon,
s az is kérdés, ki vállalja a megüresedett polgármesteri funkciót az alig féléves időszakra
Sajószentkirályon.

Olvasói levél

és a betegek gondoskodásáért. Külön köszönöm
az orvosok és a szanitécek példás és lelkiismeretes
munkáját, az osztályon példás a tisztaság is.

Az új évtől csökken a földgáz, a villanyáram
és a távhőszolgáltatás ára – jelentette be az
árszabályozási hivatal elnöke, Jozef Holjenčík.
Legnagyobb mértékben a földgáz ára csökken,
a tervek szerint átlagosan 5,13 százalékos lesz
az árcsökkenés. Számítások alapján egy 70
négyzetméteres lakás esetében évi átlagban
2 eurós megtakarítással számíthatnak azok,
akik csak főzésre használják a földgázt, a
vízmelegítésére is használóknak 17 euróval
csökkenhetnek költségeik, míg a földgázt
fűtésre is használók 87 eurót is megtakaríthatnak éves szinten. A villamos energia ára 2,87
százalékkal csökken, itt azonban a szolgáltatótól is függ az árak alakulása. Olcsóbb lesz a
földgáz alapú távhőszolgáltatás is, átlagosan
4 százalékkal, de az árak pontos alakulása
ez esetben is a szolgáltatóktól függ majd. Az
árszabályozási hivatal tájékoztatása szerint
az árcsökkenés az olaj és a földgáz világpiaci
árával függ össze.

Hadobás Lászlóné
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Köszönetet mondok a rimaszombati kórház sebészeti osztálya dolgozóinak a példás munkájukért
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Csökken a földgáz, a villanyáram és
a távhőszolgáltatás ára￼
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Megjutalmazták a véradókat

Kedden reggel a rimaszombati Városi Művelődési
Központban összejöttek az önkéntes véradók.
Az ünnepélyes összejövetel során néhányan
átvehették a Szlovák Vöröskereszt legmagasabb
kitüntetését.
A Vöröskereszt rimaszombati alapszervezete
ez éven csaknem 1 500 önkéntes véradást regisztrált. Az állandó véradók mellett újak is folyamatosan jelentkeztek.
Az ünnepélyes találkozón Pavel Piliarik, a
Vöröskereszt területi elnöke és Mária Majerčíková
igazgatónő üdvözölte az egybegyűlteket.
A rendszeres önkéntes véradók (névsorukat

hetente közöljük lapunk információs mellékletében), kik ingyenesen adtak vért, bronz, ezüst,
arany és gyémánt Janský-plakettekkel lettek
jutalmazva, s azok, akik több mint nyolcvanszor
(nők) ill. százszor (férfiak) adtak vért, rendkívüli
tiszteletben részesültek, s a prof. Kňazovickýról
elnevezett emlékérmet kapták szolgálatukért.
A Janský-plakett bronzfokozatát 48 véradó, az
ezüstplakettet 32, míg az aranyplakettet 20 véradó
kapta meg. Gyémántplakettet is kiosztottak,
(amelyet a nők 60, míg a férfiak 80 véradás után
kaphatnak meg), a klenóci Martin Bobrovský, a
sajógömöri Budai János, a nyustyai Pavel Petráš,
a rimazaluzsányi Mikuláš Sojka valamint a rimaszombati Lecső Péter és Korcsog Péter részesült a
magas elismerésben. Štefan Oravec in memoriam
kapta meg a gyémántplakettet.
A Kňazovický-emlékérmet (ezt a kitüntetést
harmadik alkalommal adták át) az idén hárman
vehették át, Ján Galo Rimaszombatból, Jana
Kretová Utekáčról és Štefan Lámer Susányból.
Majerčíková a véradást fontos emberbaráti
cselekedetnek tartja. „A segítség, amit a véradóktól az életmentés során kapunk, megfizethetetlen”,
– mondja.

Készülnek
a télre

Juhász Attila
– Sokszínű
katolicizmus

Kép és szöveg: mak

A napfoltok titkai
November 25-én Ales Kučera csillagász
a rimaszombati csillagvizsgálóban előadást tartott
napunk titkairól. Előadása során a hallgatók
megismerkedhettek csillagunk legismertebb
felszíni jelenségeivel és azok hatásaival a földi
életre. A gazdagon illusztrált prezentáció során így
megtudhattuk mi is az napszél, hogyan keletkezik
a sarki fény és nem utolsósorban azt, hogy
ezeknek a jelenségek hogyan hatnak mindennapi
életünkre. Az előadás után diavetítés következett.
A Kanári szigeteken és La Palma szigetén készült
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igényes fotók által megismerkedhettünk nemcsak
az itt található obszervatóriumokkal, de a
csillagászok életének mindennapjaival is.
Kép és szöveg: lovas

Lassan jön a tél, eljött az őszi karbantartások ideje, s a Városi Közterület-fenntartó Vállalat emberei is javában sürgölődnek. Ellesett
pillanatfelvételeinken a Daxner téri szökőkút köveinek megerősítését és a Vasút utcai fák őszi metszését örökítettük meg.
Kép és szöveg: jdj

December 2-án a Katolikus Kör vendége volt
Juhász Attila tornai plébános. Az összejövetelt
Szomolai Tibor nyitotta meg, üdvözölte a
vendéget és a jelenlévőket.
Mint bevezetőjében elmondta, Juhász Attila
plébánost azért hívta meg, hogy előadást
tartson az utazásairól, mivel sokfelé járt mis�szióban a nagyvilágban, így Németországban,
Amerikában, Afrikában s utoljára Indiában. A
plébános Indiát választotta, mivel nagyon sok
tanulságos élménnyel tért haza. Az előadás
címének a Sokszínű katolicizmust adta. Mint
megtudtuk tőle, azért, mert a világon nagyon
sokféle katolikus vallást gyakorolnak, s ott
tapasztalta meg, hogy milyen egységes a
katolikus vallás és mégis milyen sokszínű.
Indiában minden ember vallásos, s nem
láttak szegény templomokat. A mi templomaink még szegényebbek az övéikhez képest.
Iskolákat és kórházakat működtetnek, s az
iskolában nagyon szívesen tanulnak a gyerekek és nagyon fegyelmezettek. Céljuk, hogy
minden tudást megszerezzenek, mivel tudják,
hogy csak úgy boldogulnak az életben, ha
tanultak lesznek. 60 tanuló csöndben figyel a
tanárra, ami nálunk sajnos nem mondható el.
Indiában a hindu vallás visszatartja a társadalom fejlődését, mivel ők nem tanulnak, nem
képezik magukat. Nyugodtan megvannak a
többi vallás mellett. Búcsújáró helyekre eljárnak a katolikus hívőkkel együtt, s a kereszténymissziósok tanítják a hindu gyerekeket.
Előbb megtanítják őket írni-olvasni, s mivel a
gyerekek kíváncsiak, így egyre többet akarnak
tudni, és közülük nagyon sokan átkereszteltetik magukat katolikus kereszténnyé.
Kép és szöveg: csölle
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Kultúrdömping Rimaszombatban
Közeledvén a karácsony, megszaporodtak a kulturális rendezvények, tárlatok és koncertek egész sora zajlott az elmúlt hetekben.
Ezekből adunk egy rövid ízelítőt.

November 26.-án, a rimaszombati evangélikus
templomban került sor a Bona fide énekkar második lemezének bemutatójára, amelyen a Slniečko
énekkar is közreműködik. Az énekkart Jana
Dobrocká vezényelte. Az együttes szólistái: Viera
Slatinská, Lévay Tibor, Katarína Markotánová és
Povinszky Elvira. A Boldogan lépkedj az életben
c. hanghordozó 20 számot tartalmaz, köztük L.
v. Beethoven, W. A. Mozart, Kodály Zoltán és P. I.
Csajkovszkij egy-egy művét, de népdalok is találhatók rajta. A cédé kapható a Turisztikai Információs Központban.

A Sorsvirág együttes a 20. születésnapját ünnepelte a Városi Művelődési Központban. A zsúfolt ház
előtt megrendezett koncerten az együttes összes
dala elhangzott, s a Blaha Lujza Vegyeskar mellett
Rák Viki, Baka Tamás, Kisbenedek Regina, Páko
Mária és Máthé Eleonóra is köszöntötte a csapatot,
amelynek a jelenlegi tagjai: Rák Magda, Suhajda
Mária, Polgári Mária, Jozef Mikulec, Orosz István
és Ligárt Róbert.
A koncerten elhangzottak Veres János, Győry Dezső, Buda Ferenc, Ady Endre és Reviczky Gyula
megzenésített versei, de búcsúzásként elénekelték
a Ha én rózsa volnék c. számot is. Már csak az első
cédé hiányzik.

óvodások is. A program folytatódik, december 19.én kézművesfoglalkozások lesznek trambulinnal
színesítve a programot, de januárban nyilvános
tanórákat is tartanak az érdeklődő szülőknek. A
beíratkozás napja: február 3.

Meglepő happeninggel indult négy fotóművész rimaszombati közös tárlata a Ganevia Galériában. A
négy fotóművész, a rimaszombati Agáta Bartová,
Juhász László, Maksi István és a jabloncai Kovács
Oszkár. Őket Szászi Zoltán boronálta össze egy
tárlat erejéig, amelyet rendhagyó módon nyitottak
meg. A művészeknek kellett megjelölniük a saját
alkotásaikat. Juhász László azt is elárulta, hogy volt
már kiállítása Budapesten és Dunaszerdahelyen,
de ez az első itthoni bemutatkozása. S akit érdekelnek a fotói, az a www. laci. sk oldalon a számítógépén is megnézheti.
A kiállítás 2010. január 13.-ig tekinthető meg.

Lassan kihalnak a gömöri fazekasok. Ezért is örvendetes, hogy akad Fazekaszaluzsányban egy
fiatal alkotó, aki ezt a nem könnyű művészeti ágat
választotta. Danka Bakšová miniatűr remekeit a
Városi Hivatal folyosói vitrinjeiben láthatjuk egészen december végéig, s nemcsak gyönyörködhetünk bennük, de egy-egy alkotás meg is vásárolható a Turisztikai Információs Központ jóvoltából.

Az egykori városi pionírok házában jött létre a
Lieskovček népi gyerekfolklór együttes Jarmila
Lajgútová vezetésével 1989 novemberében. Az
együttes azóta számtalan fiatalt tanított meg a
szlovák népi folklór szépségeire, s nem egy regionális és országos sikert is elértek az eltelt két
évtized alatt. A Relax Szabadidőközpontban nyílt
kiállítás az elmúlt húsz év emlékeiből, s a legfiatalabbak be is mutatták a tudásukat a szép számú
vendégsereg előtt. A csoportot köszöntötte Pavel
Piliarik alpolgármester és Ingrid Šulková, a Matica
slovenská helyi elnöke is.

Nemrégiben jelent meg Szászi Zoltán és Gyenes
Gábor közös képregénye, a Kamasz, amelynek azóta már számos bemutatója volt tájainkon. Legutóbb Dunaszerdahelyen, a Vámbéry Kávéházban
mutatkoztak be az alkotók Hizsnyai Zoltán felvezetésében.

Pár évvel ezelőtt már nagyon vártuk, az idén
megérkezett Rimaszombatba Halász Judit.
Helikofferrel utazott, s hozta magával Micimackót
és néhány jó tanácsot is. Jó volt kicsit ismét gyereknek lenni. A koncertet a rimaszombati Tompa
Mihály Alapiskola szervezte Zsélyi Katalin segítségével, s ez a rendezvény már a kezdetét is jelentette
a beíratkozási programsorozatnak. Az alapiskola
tanulói mellett ugyanis eljöttek a Daxner utcai

Összeállította: jdj, fotó: jdj, csölle, gecse és
Somogyi Tibor
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Életveszélyes, régi házaikból új lakásba költöztek a családok

Eltűnt a faluszéli péró Méhiben
Méhi község önkormányzata tízlakásos lakásra nyert 166 ezer eurót (5 millió korona)
az Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériumtól. A méhi romák modern, szociális lakást kaptak, csak saját munkájukkal kellett
hozzájárulniuk azok megépítéséhez.
Sajó-parti régi, emberi lakhatásra nem igazán
alkalmas viskóikat nehézgépekkel bontották le,
a faanyagot téli tüzelőnek hazavihették a lebontott viskók egykori lakói. A faluszéli telep helyét,
ahol eddig legkevesebb ötven ember lakott nem túl
jó körülmények közt, a jövőben ismét hasznosítani szeretnék Méhiben. Maguk az egykori lakók is
segédkeztek a romok eltakarításában, mivel az új
lakásokban is is szilárd tüzeléssel fűtenek majd,
a lebontott korábbi lakóhelyük faanyaga néhány
hétig kitarthat számukra. Alig száz méterre kellett
csak átszállítani az új szociális lakásokhoz.
Kosztúr Tibor, Méhi polgármestere arról tájékoztatta a Gömöri Hírlapot, elégedett a lakók
hozzáállásával. Úgy tudja, az új lakásokat már a
saját költségükön festették ki, a bebútorozásához
és egyéb felszerelés megvásárlásához pedig családonként 430 eurós (13 ezer korona) kedvezményes,
kamatmentes kölcsönt is kaptak a településtől. 50
eurós részletekben fogják visszafizetni majd a falunak a berendezkedéshez kapott hitelt. Ezekben

az alacsony komfortfokozatú lakásokban, amelyek a minisztérium által megszabott előírásoknak
megfelelően épületek, egy-egy családnak ötven
négyzetméter lakóterület jut. A lakótömb a falusi csatornahálózatra van kötve, vízvezeték is van,
a fürdőszobákat villanybojlerokkal látták el. Kosztúr Tibor, Méhi polgármestere úgy látja, az új lakásba költözött roma családok máris jobban érzik ma-

gukat. A falu első embere azt is reméli, meg fogják
becsülni az új lakást a lakók.
Minden család egy előre meghatározott energiakeretből meríthet, egy család öt köbméter vizet
és tíz kilowatt villamosáramot fogyaszthat naponta. Eddig nem tapasztalták, hogy bárki is túllépte
volna a megszabott keretet.
Kép és szöveg: gemma

Színházlátogatás Miskolcon
A Csemadok Nagybalogi Alapszervezetének tagjai
november 28-án színházlátogatáson vettek részt.
A Miskolci Nemzeti Színház Kamaraszínházában
nézték meg a Botrány az operában c. kétfelvonásos
bohózatot. A szürke, álmos novemberi idő ellenére
az előadás bebizonyította, hogy míg mindennapi
életünkben oly nagy hiánya van a jókedvnek és az
örömnek, mikor leszegett fejjel közlekedünk, mert

Simonyiban új fasort telepítettek
Simonyiban, a Fő utcán található diófasorról ismert
községben az alapiskola és óvoda udvarán, – köszönhetően az Emberek a fákért támogatási programnak –, új zöld területeket létesítettek a helyiek.
A támogatási programot az Ekopolis alapítvány hirdette meg fő partnerével, a Skanska vállalat szlovákiai csoportjával, amely a kezdeményezést immár
negyedik éve támogatja.
A zöld területtel a jövőért program keretében
Simonyi lakosai 1760 € értékben 56 fát ültettek ki.
Többek közt mogyorófát, hegyi jávort, platánfát,
ginkgófát. A kiültetett fák az iskola sportolásra is
használt udvarát élénkítik.
„A falu lakosainak fontos, hogy a környezet
amiben élnek, nemcsak nekik, de az idelátogatóknak is kellemes legyen. Ezt bizonyítják az általuk

kiültetett fasorok is és az idén sem hagytak semmit
se a véletlenre. Az önkormányzat, közösségi ház
és a polgári szervezetek együttműködése tényleg példaértékű és hatásos”, – mondta Magdaléna
Dobišová, a Skanska csoport képviselője.
„Simonyi ismert gazdag közösségi élete, néphagyományai, iskolái és a helyi mezőgazdasági vállalkozók tevékenységei révén. A projekt eredményei már első ránézésre látszanak”, – fűzte hozzá
az Ekopolis alapítvány programigazgatója, Milan
Hronec.
„A fák ültetésének régi hagyománya van községünkben. Ezt példázza a hetvenes években kiültetett diófasor is, de a legújabb iskolaudvaron létesített is”, – tette hozzá az elmondottakhoz Simonyi
polgármestere, Madarász Emil.

mitől lenne jókedvünk, nem árt, ha olykor lehetőséget kapunk arra is, hogy a nevetést egy kis relaxációként fogjuk fel. Az előadás előtt a nagybalogiak megtekintették a diósgyőri várat. A kirándulás
megvalósításához hozzájárult Nagybalog Községi
Hivatala is, amit ezúttal is köszönnek.
Kép és szöveg: Pál Gabriella

Az Emberek a fákért 2009 támogatási program keretében
28 projekt kapott támogatást összesen 46 260 € (1,4 mill SK)
értékben. A program célja az emberek érdeklődésének felkeltése
környékük és életterük javítása iránt megfelelő fafajok
kiültetésével vagy a meglévők megmentésével. A 2600 € (78
328 Sk) projektkénti támogatáshoz nyílt pályázat keretében
civil szervezetek, informális polgári csoportosulások, községek,
városok és egyéb költségvetési szervezetek juthattak.
A támogatás iránt leginkább a községi hivatalok és iskolák
érdeklődtek. A versenybe bekapcsolódtak a civil szervezetek
és informális polgári csoportok is. Az Emberek a fákért 2009
program az őshonos, természetes vagy hagyományos fafajok
ültetését, a terület esztétikai értékét növelő növényekkel
való beültetését ugyanúgy támogatja, mint a faritkaságok
védelmét, parkok felújítását, zöld területek létesítését az
iskolák és nyilvános kertek környékén és a többi zöld terület
fellendítését. A támogatott kérelmezők jegyzékét megtalálhatja
a www.ekopolis.sk (Ľudia pre stromy), Zoznam podporených
projektov. webcímen. Bővebb felvilágosítást az érdeklődők az
alábbi elérhetőségeken kaphatnak: Ľudia pre stromy – Milan
Hronec, programový manažér, tel.: 048 - 414 54 78, 0905 266
043, email: hronec@ekopolis.sk.
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Gyerekek karácsonyfája alá ajánljuk
Igen gazdag a karácsonyi választék a
rimaszombati Tompa Mihály könyvesboltban, ahol minden korosztály
találhat a számára egy-egy kedves
könyvet. Ezen a héten néhány gyerekkönyvet ajánlunk a karácsonyfák
alá:
Pósa Lajos gyerekkönyvei ma már
nem hiánycikkek a könyvesboltokban, a Tompa könyvesboltban is több
Pósa-kötetet találunk, méghozzá
Gábor Emese gyönyörű festményeivel. A Hahó! Hahó! Esik a hó
c. kötetet a legkisebbeknek ajánljuk, míg az egy
picikét nagyobbaknak a költő legszebb karácso-

nyi verseit tartalmazó gyűjteményt
szintén Gábor Emese rajzaival. Aki
versek helyett szép karácsonyi
meséket szeretne olvasni, annak
ajánljuk a Sanyi manó karácsonya
c. kötetet, amely szintén a Tálentum
Könyvek sorozatban jelent meg, s ugyan ki más is
ábrázolhatta volna őket, mint Gábor
Emese. De azok sem mennek haza a
boltból üres kézzel, akik nem is olvasni, hanem kézimunkázni akarnak.
Nagyon szép karácsonyi ajándék az
üvegfestmény. Nos, ha megveszitek
Melanie Schächtner könyvét, akkor elsajátíthatjátok a karácsonyi üvegfestés fortélyait is.

Egy hang szólt a mennyből –
Cédrus együttes
„Utolsó imája egy haldokló népnek e dal, amely
csak azért él, mert mindig van még, aki élni akar”
– hangzik el a Fohász c. dalban a Cédrus együttes
első hanghordozóján. Az Egy hang szólt a mennyből c. lemez 12 dalt tartalmaz, amely nemcsak
a reformátusokhoz szól, hanem mindazoknak,
akik hisznek Istenben, hisznek a dal felszabadító,
lélekemelő erejében.
„Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét/ hirdessétek
szabadítását minden nap!/ Beszéljétek el dicsőségét a nemzetnek,/ csodáit minden népnek! / Mert
nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjétek.” – idézik az
alkotók a 96. zsoltárt.
Hogy református körökben szeretnek énekelni,
erre nemrégiben bizonyíték volt a Gömöri Kórustalálkozó, de találkozhattunk már a Kása Gergely
vezette A Hit Hat együttes hanghordozóival is.

Nyerje meg velünk Halász
Judit DVD-jét!
A napokban adott koncertet Halász
Judit Rimaszombatban. Aki azon
nem tudott részt venni vagy ismét
szeretné meghallgatni sokunk
kedvencét, vagy akár csak szeretné
vele megajándékozni valamelyik
családtagját, akkor elég, ha december 15.-ig

Az apácaszakállasi Cédrus tagjai: Vargha Balázs,
Lőrincz Olívia, Lőrincz Gábor, Takács Flóra és a
tájainkról elszármazott Somogyi Alfréd. A lemez,
amely akár a karácsonyfa alá is szép ajándék
lehet, beszerezhető a Soi Lego Szövetség címén:
ThDr. Somogyi Alfréd református lelkipásztor ref. Duchovný, Hosszú u. 12. - Dlhá u. 12., 930 28
Apácaszakállas - Opatovský Sokolec, Szlovákia –
SK. Tel: 031-555 8786, 0905-176 111, 0917-251 355,
e-mail: somogyia@mail.t-com.sk, info@soilego.
com, somogyi.alfred@reformata.sk

válaszol kérdésünkre, s megnyerheti a Csigavér
c. DVD-t, amely a művésznő vígszínházbeli
koncertjét tartalmazza. Rajta 21 szám, köztük
olyan örökzöldek, mint a Helikoffer, a Sehallselát
Dömötör, a Boldog születésnapot vagy az
elmaradhatatlan Micimackó.
S ez utóbbihoz kapcsolódik kérdésünk is:
Ki írta a Micimackó c. regényt, amelyet mi
Karinthy Frigyes zseniális fordításában
ismerhetünk?

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály könyvesbolt

10 %-os
kedvezmény 50. 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.

Wass Albert
Karácsonyi versek II.
Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!
Jön, emberek, jön, jön az égből
Isten szekerén a mese!
Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek ujra gyermekek
hogy emberek lehessetek!
Vigyázzatok! Ez a mese
már nem is egészen mese.
Belőle az Isten szeme
tekint a földre lefele.
Vigyázzatok hát emberek,
Titeket keres a szeme!
Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplőben elébe menni,
mesék tavában megferedni
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.
Mert rút a világ, fekete.
Vak gyűlölettől fekete.
Vak, mint az emberek szeme:
az égig sem látnak vele.
Pedig az égből lefele
porzik már Isten szekere!
Minden csillag egy kereke,
ezeregy angyal száll vele,
az Isten maga száll vele
és csillagtükröt nyujt felénk,
mesetükröt, a keze.
Szent tükrébe végre egyszer
Pillantsatok tiszta szemmel,
tiszta szemmel, Istenszemmel
milyen szép is minden ember!
Minden ember szépségtenger
s mint a tenger csillagszemmel
telve vagytok szeretettel…!
Tagadjátok…? Restellitek…?
Elfordulnak fejeitek…?
Megvakultak szemeitek…?
Szépségteket, jóságtokat
nem érzitek, nem hiszitek…?
Csillaggyertyák fénye mellett
Isten elé nem viszitek…?
Akkor bizony rútak vagytok,
szégenyek és vakok vagytok,
ha szépek lenni nem akartok.
De még így is, szegényen is,
rútan, vakon, mégis, mégis
Isten gyermekei vagytok!
Rátok süti fényes szemét,
elindítja fényszekerét,
jó emberek játékszerét.
Milyen kár, hogy áldó kezét
nem érzitek, nem nézitek
s nem hiszitek már a mesét.
A rút világnak gondja van,
minden embernek gondja van,
a sok angyalnak mind gondja van
s az Istennek is gondja van,
mert mindenekre gondja van.
S így múlik el a szép s a jó
az ember mellől, nyomtalan.
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Isten éltesse a kassai Tháliát!
A rimaszombatiak
levele Dráfi
Mátyáshoz

Tóbisz Titusz
a jubileumi, Két
úr szolgája
c. előadásban

nabb helyzetre. Két nap alatt több mint 24 millió
forintot ajánlottak fel Ausztráliától Norvégián át
a határon túli magyar szervezetekig.
A háromnapos jubileumi ünnepség is nemes
gesztussal indult, Benedek László, a Gömöri Fotóklub elnöke 30 képet ajándékozott a színháznak,
amelyeken a színház általa fotózott előadásai láthatók. A művész a képkereteket is maga készítette.
„Látni, hogy nem értek a színházhoz, hisz utólag derült ki, hogy a Hyppolit, a lakáj előadásról készített képeimen nem szerepel a címszereplő, Pólos
Árpád” – mondja a megnyitón pironkodva Benedek. Zsúfolt ház előtt nagyszabású gálaműsorral
zárult a jubileumi ünnepség, s abban a reményben,
hogy 5, 10, 20, 40 év múlva is lesz ok az ünnepre.
Addig is szeretettel és kíváncsisággal várjuk a
Thália előadásait Rimaszombatban és környékén!
Juhász Dósa János, fotó: a szerző,
Zborai Imre és Bodnár Gábor

- és tartsa meg még legalább negyven évig nekünk. Hisz bár a székhelye
Kassán van, nekünk is rendszeresen játszik.
Hiszen mi is akartuk. 1969-ben, amikor esély mutatkozott rá, hogy a keleti régiókban is létrejöhet
egy színház, a rimaszombati Csemadok is lépett.
Levelet írtak Dráfi Mátyásnak, a Magyar Területi
Színház (MATESZ) akkori igazgatójának, amelyben
erősen kritizálják az akkori igazgatót, aki miután
megtudta, hogy nem új színházat, hanem csak a
komáromi kihelyezett részlegét szeretnék létrehozni, nem támogatta a kezdeményezést.
„Rimaszombat városában pedig népművelődési szakbizottságunk nem fog segítséget nyújtani a
MATESZ vezetőinek az előadások szervezése és
sikeres lebonyolítása terén addig, amíg a kassai
színház társulata meg nem nyílik” – áll a levélben,
amelynek egyik aláírója a szakbizottság titkára, Veres János volt.
A színház végül megalakult, s egészen 1990-ig
a komáromi társulat kihelyezett tagozataként működött. Igaz, ha nincsenek a régió szövetkezetei,
amelyek jelentős összegekkel támogatták, akkor ki
tudja, mi lett volna...
A Thália Színpad, amely a Vox Humana Színház nevet választotta magának, de a normalizáció
urai ezt a nevet nem engedélyezték, nemcsak elju-

tott Rimaszombatba és a régióba, hanem színészi
utánpótlásának egy részét is innen merítette. Az
alapítók egyike Csendes László volt, aki évekig
meghatározó arca volt az új színháznak. De a későbbi években ott találjuk a társulati tagok között
Hizsnyai Zoltánt, Mázik Istvánt, Sz. Danyi Irént,
Pólos Árpádot, Dósa Zsuzsát, Krausz Máriát,
Krausz Tivadart, Nagy Andrást, s a legutóbbi időkben Rák Viktóriát, Tóbisz Tituszt. Nem egy későbbi
tag a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenyen bontogatta a szárnyait. De a műszaki személyzet között is találkozhattunk bőven
gömörivel, rövidebb-hosszabb ideig Széplaki László, Szászi Zoltán vagy Hajdú István is dolgozott a
Thália Színpadon.
Kolár Péter vezetésével 1990-ben önállósult
a Thália, amely jelenleg a Kassa Megyei Önkormányzata alá tartozik, s folyamatos végveszélyben
leledzik. A negyvenéves évforduló közeledtével
országos gyűjtést indított a színház, hogy a megyei
megszorításokat ellensúlyozni tudja. Gyűjtést indított a Duna Televízió is, amely levetítette a színház
három legendás előadását is, s a világ magyarsága
figyelmét sikerült felhívnia az egyre kilátástala-

Rudolf Schuster volt köztársasági elnök Gál Sándorral
és Kolár Péterrel a gálaműsoron

Benedek László és Kolár Péter a kiállítás megnyitóján

Az ünnepi alkalomra emlékkönyvet is megjelentettek
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Spanyolországban jártak
Beszélgetés Kubačkáné Árvay Gizellával, a „Hotelakadémia” igazgatónőjével
Kubačkáné Árvay Gizella tanított
a Mezőgazdasági Szakközépiskolában
(napjainkban Egyesült Iskola)
és volt az egykori Ferenczy István
Alapiskola igazgatónője. Napjainkban
a Dunaszerdahelyi Magán
Szakközépiskola rimaszombati
kihelyezett részlegének a vezetője.

zik, hogy csemetéjük ebben a korban már önállóbb.
Összességében a szülőkkel való együttműködésemet nagyon jónak tartom.
A szakközépiskolai tanulmányok mindig összefüggnek a gyakorlati oktatással is. Hol kapnak
erre lehetőséget az önök diákjai?

Hazai és külföldi vendéglőkben. Külföldre viszont
csak a harmadik évfolyam során kezdhetnek utazni. Előtte természetesen teljesíteniük kell bizonyos
feltételeket, az idegen nyelvek (főleg angol nyelv)
és a szakmai felkészültség terén. Szlovákiában Rimaszombaton kívül diákjaink szakmai gyakorlatot
szerezhetnek a csízi fürdőben, Nyústyán, Füleken
és Tornalján is.
Hova juthatnak el a külföldre vágyó diákok?

Jelenleg Ciprusra, Svájcba, Magyarországra és
Ausztriába. A jövő évtől kezdve ehhez társul még
Írország és lehet hogy Spanyolország, ahol nemrég
voltunk szakmai úton. El kell mondani, hogy a legnagyobb érdeklődés Ciprus iránt van, talán azért
is, mert itt lehet a legjobban keresni. Hogy aztán
mennyit keresnek meg, az már kizárólag a diákokon múlik. Az útiköltségük, szállásuk és étkezésük
ki van fizetve, így néhányan elég komoly összegekkel térnek haza.
Kinek ajánlott az Önök iskoláján tanulni?

Elsősorban olyan diákoknak, akiket érdekel a vendéglátás. Ez alá tartozik a gasztronómia, felszolgálás, szállodák és vendéglők irányítása. A diákok
elsajátítják a különféle főzési, felszolgálási technikákat és tanulmányaik után elhelyezkedhetnek
mint recepciósok, szállodai éttermek vezetői, stb.
Az iskola felkészíti őket közgazdaságtanból, gépírásból, könyvelésből és menedzsmentből is. Akit
érdekel az itt folyó munka, eljöhet a Tompa Mihály
Alapiskola Novomeský utcai épületében december
9–10. között rendezett nyitott napjainkra.
Van különbség az alap és a középiskolai munka
között?

Az alapiskolán csak általános műveltséget nyújtó
tárgyakat tanítanak. Azzal, hogy én középiskolán
tanítok, meg kellett tanulnom és folyamatosan
tanulom a szaktantárgyakat is. Így értenem kell a
gasztronómiához, felszolgáláshoz is, de ismernem
kell a szállodákkal és a vendéglátással összefüggő
törvényeket is.
És ami a diákokkal és a szülőkkel való munkát
illeti?

Személy szerint én ebben nem érzek nagy különbséget. Talán csak abban, hogy míg a gyerekek
kicsik, addig a szülőket is jobban érdekli iskolai
előmenetelük. Abban a pillanatban, mikor az alapiskolás gyerek ötödikes lesz, a tanárok és szülők
közti kapcsolat picit kihűl. A szülők egyszerűen ér-

Hogyan jutottak ki az említett spanyolországi
szakmai útra?

Múlt a múlt év folyamán iskolánk bekapcsolódott
a SAAIC nemzeti ügynökségének a középiskolák
tanárai számára rendezett külföldi tanulmányutak
támogatási programjába. A pályázat, amit benyújtottunk, nyert, így három tanárunk novemberben
két hetes tanulmányútra indulhatott a spanyolországi Andalúziába, közel Malagához. Elkísértek
bennünket a dunaszerdahelyi kollégák is.

is. Nem ismerik a fejadagot mint nálunk. Így a
tanyéron mindig egy nagy darab húst találunk vagy
rengeteg tengeri herkentyűt, sok zöldséget és valamivel kevesebb köretet.
Gondolom, hogy a spanyol iskolák másképpen
működnek mint nálunk.

Az iskolarendszer egészen más mint nálunk. Általános műveltséget nyújtó tantárgyakat csak 16 éves
korukig tanulnak. Ezután specializálódnak. Néhány diák gimnáziumban tanul tovább, de a szakiskolákban specializálódnak a diákok. Az egyes osztályokban sokkal kevesebb a tanuló mint nálunk.
Egy tanár többnyire húsz diákkal foglalkozik. A tanárokat, –már ami a szakiskolákat illeti –, sem úgy
kell elképzelni, mint főiskolai végzettségű pedagógusokat. A tantárgyakat itt a gyakorlatból jött szakemberek tanítják, akiket az iskola szerződtetett.
A tanítás többnyire a diákok konyhában végzett
munkájából áll, az előzetes 45 perces megbeszélés
alapján. Így például az ebédet a diákok maguk és a
tanárok részére egyedül készítik. Hasonlóképpen
történik ez a felszolgálás esetében is. Többek között borászatot is tanítanak.
Helyszíni értékelés is folyik?

Az értékelés is itt történik, de nem osztályozás
formájában. Inkább arról van szó, hogy el sajátították-e a technológiai folyamatokat. A tanulók
emellett sokkal jobban kitartanak az itteni iskolarendszer mellett. Elsősorban ott két-három év alatt
megtanulják azt, amit nálunk öt év során. És mivel
specializálódva vannak, nincs például matematikájuk és fizikájuk, éppen ezért talán százszázalékos
az elhelyezkedési esélyük is. Szakiskolákban tanulnak például a takarítónők is.
A takarítónők?

Igen, ott erre is van iskola.
Miről szólt a tanulmányút?

Különböző vendéglátási oktatással foglalkozó intézményeket látogattunk meg. Ez azt jelenti, hogy
középiskolai oktatás mellett posztgraduális képzéssel is foglalkoznak. Mindegyik iskolában részt
vettünk a munkákkal összefüggő előadásokon.
Voltunk például egy olyan faluban, ahol a középiskolának saját szállodája van, s a diákok helyben
megszerezhetik szakképesítésüket. Meglátogattuk
a La Roche hálózat egyik szállodáját is, amely arról
híres, hogy a személyzet és az itt dolgozó diákok kizárólag angolul beszélnek. Találkoztunk egy szlovák lánnyal is, aki azért tanul Spanyolországban,
hogy majd a Hiltonban dolgozhasson. Előadtak
nekünk „michelin chef” akkreditált szakácsok is és
meghallgathattuk ételkritikusok értékelését is az
egyes ételekről.
Hogy tetszett Önnek a spanyol gasztronómia?

Magas szinten van, még az iskolai étkezdékben

Feltételezem, hogy ez pozitívan megmutatkozik
a fizetésükön is.

Nem tudom, hogy mennyit keresnek, de a minimálbér Spanyolországban 1 200 €.
Térjünk még vissza a tanulmányútjához. Feltételezem, hogy az itt tapasztaltak megmutatkoznak
majd iskolájuk további működése során.

Visszajelzéseink már most vannak, mivel a diákjainknak beszámoltunk a tanulmányúton tapasztaltakról. Ezeket megosztjuk a tanárokkal is, számukra ebben a hónapban tervezünk prezentációt.
Emellett konkrét kapcsolatokat is teremtettünk
azokkal iskolákkal, ahol voltunk, és két iskola szeretne velünk közös cserediákprogramot kidolgozni. A diákok számára ez azt jelentené, hogy részt
vehetnének a spanyolországi szakmai gyakorlatokon, úgy az iskolákban, mint a szállodákban.
Marián Kluvanec, fotó: jdj

Közlemények

2009. 12. 7.

Gyógyszertárak

Meghívók

Készültségi ügyeletek
ütemterve a 50. hétre
December 12., szombat
Gyógyszertár a Kauflandban
December 13., vasárnap
Rimava gyógyszertár

Fogorvos
December 12.-13., szombat-vasárnap
MUDr. Gajan Juraj, Várgede 11., tel:
0907 855 206

MOZIMŰSOR
December 10.-13., csütörtök-vasárnap, 18.00,
19.00 órakor

2012

amerikai scifi thriller

December 11., péntek, 17.00

Ricky

francia-olasz sci-fi komédia
December 12.-13., szombat-vasárnap, 17.00

Az időutazó felesége
amerikai romantikus dráma

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban december elsején az alábbi személyek
adtak önkéntesen vért:

Ján Štefančík, Ján Nociar, Czene József, Dušan Kubík, Irena Lukačková,
Ernest Petrík és Gál György Rimaszombatból, Kasza Tibor Hanváról,
Doma Zsuzsanna Felsőrásról, Ján
Kušpál Kislibercséről, Štefan Komora
és Dušan Širák Cserencsényből, Petra
Sujová Rimabrézóról, Kolozsi Éva
Rimaszécsről, Martina Pavlová Feledről, Renata Godorová Rimaráhóról,
Mariana Vranská és Ján Vranský
Klenócról, Ing. Ľubomír Porubiak
és Pavel Turis Nyustyáról, Anna
Beníková és Matej Bálint Susányból.
Először adtak vért: Tomáš Šári,
Köböl István és Maroš Pánek,
a rimaszombati Műszaki Szakközépiskola diákjai és Štefan Fekiač
Rimajánosiból
Mindenkinek köszöni a Vöröskereszt
Rimaszombati Területi Választmánya.

Ismerős Arcok-koncert Salgótarjánban –
december 7.
Salgótarjánban, a József Attila Művelődési és Konferencia Központban kerül sor az Ismerős Arcok és Simó
József közös koncertjére december 7-én, 19 órától.
On-line jegyrendelés a www.jamkk.info honlapról is
elérhető.

Nógrád megyei művészek kiállítása,
Salgótarján – dec. 7.-től
Salgótarjánban, a Nógrádi Történeti Múzeumban (Múzeum tér 2.) december 7.-én, hétfőn nyílik meg a Nógrád megyei művészek I. adventi kiállítása és vására.
A vásár megnyitója 16.00 órakor lesz, s keddtől péntekig 9.00 és 16.00 óra, míg szombaton 9.00 és 13.00 óra
között látogatható.

Népi fafaragók kiállítása Füleken
December 3-án nyitottak dél-szlovákiai népi fafaragók műveiből illetve Kovács Zoltán és Kovács Róbert
fafaragványaiból kiállítást a füleki Városi Honismereti
Múzeumban.
Az érdeklődők válogatást láthatnak a SZNM-Szlovákiai
Magyar Kultúra Múzeuma gyűjteményéből a Fából faragott csoda címmel, valamint Kovács Zoltán és Kovács
Róbert A fa lelke című kiállítását is megtekinthetik. A
kiállítás szervezői a Füleki Vármúzeum és a SZNMSzlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma.
A tárlat 2010. január 22-ig tart nyitva.

Füleki kulturális rendezvények - december
12.09, 15,00 óra: Mikulás est; helyszín: VMK, szervező: Nyugdíjasok Egyesülete
12.11., 16,00 óra: Pénteki randevú – beszélgetés városunk személyiségeivel
Téma: A környezetvédelem, vendég: Balázs Csaba;
helyszín: Városi könyvtár, szervező: VMK – Könyvtár
12.12., 15,00 óra: Örvendezzünk! - ünnepváró műsor; helyszín: VMK, szervező: Csemadok h. sz.
12.20., 18,00 óra: Adventi ünnepi hangverseny; helyszín: VMK, szervező: Melódia PT
12.31., 19,00 óra: Szilveszteri mulatság; helyszín:
VMK, szervező: VMK

Adventi rendezvények Rimaszombatban
12.11., 14.00: Befejezetlenül, Dúdor István kiállításának megnyitója a Gömör-Kishonti Múzeumban
14.00: Karácsonyi ünnepváró, kézműves foglalkozás
a Városi Galériában
12. 12., 8.00 és 17.00: A Hostinský Alapiskola ünnepi
műsora a VMK-ban
12.14., 18.00: Emberek az embereknek, a Szlovák Vöröskereszt karácsonyi jótékonysági műsora
12.14.-18.: Advent a múzeumban
12. 17.: A Művészeti Alapiskola karácsonyi koncertje
a római-katolikus templomban
12.18., 11.00-15.00: Karácsonyi kívánságok, kívánsággyűjtés és ajándékozás a Relax Szabadidőközpontban
18.00: Betlehemezők, népi szoksáok felelevenítése
a római katolikus templomban
12. 19.: Karácsonyi ünnepváró, kézműves foglalkozások a VMK tanácstermében
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12.22., 18.00: Karácsonyi koncert a római katolikus
templomban. Fellép a Pozsonyi Női Kamarazenekar
és a pozsonyi Echo Amadeus ifjúsági zenekar Ondrej
Šaray vezényletével. Szólót játszik Peter Šaray hegedűművész.

Zenés adventi alkalmak a rimaszombati
református templomban
2009. 12. 10. (csütörtök) 18:00 – Adventi zenés áhítat
Szolgál: Nt. Écsi Gyöngyi
2009. 12. 11. (péntek) 18:00 – Adventi koncert
a Casino klub szervezésében
2009. 12. 13. (vasárnap), Advent 3. vasárnapja
10:00 – Zenés istentisztelet 				
Fellép a Blaha Lujza Vegyeskar
Vezényel: Tóthné Mede Zsófia
		

Felhívás
XVIII. Tompa Mihály Országos Vers- és
Prózamondó Verseny
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Tompa
Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenyének
főszervezőjeként a Csemadok Rimaszombati Területi
Választmánya, a Csemadok Művelődési Intézete társrendezőivel a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével,
Rimaszombat város Önkormányzatával, a Rimaszombati Városi Kulturális Központtal, a Rimaszombati
Gömör-Kishonti Népművelési Központtal közösen
meghirdetik a XVIII. Tompa Mihály Országos Vers- és
Prózamondó Versenyt.
A verseny kategóriái:
1. kategória: az alapiskolák 1-3.évfolyamai
2. kategória: az alapiskolák 4-6. évfolyamai
3. kategória: az alapiskolák 7-9. évfolyamai (a 8-éves
gimnáziumok 3-4-5. évfolyamai)
4. kategória: középiskolások (a 4 éves gymnáziumok,
szakközépiskolák, a 8-éves gimnáziumok 6-7-8. évf.)
5. kategória: egyetemisták, felnőttek (korhatár nélkül)
6. kategória: énekelt versek, 12 éves kortól egyénileg
vagy csoportokban
7. kategória: lírai színpad, versszínház (korhatár nélkül)
A verseny fordulói és időpontjai:
osztály, -iskolai versenyek megrendezésének határideje: 2010. január 22. Egyetemi, körzeti- és járási versenyek: 2010. február 28. Országos elődöntők: 2010.
mácius 20. Országos döntő: 2010 április 22-23-24., Rimaszombat
Benevezési határidők: I., II., III., IV. kategória: 2010.
január 25. (Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya, 979 01 Rimavská Sobota, Jesenského
5., tel.: 047/5623 112, mobil: 0907/87 14 51, e-mail:
csemadokrsz@stonline.sk)
V., VI., VII. kategória: 2010. február 15. (a Csemadok
Művelődési Intézeténél: Bacsák u. 240/13, P.O.BOX 16.,
Tel.:031/552 24 78, Fax: 031- 5509830, e-mail: intezet@
csemadok.sk).
Szakmai tanácsadás: PhDr. Kamenár Horváth Éva,
ekamenarova@chello.sk, mobil: 0908 788 855
A mellékletek és a versenyszabályzat letölthetők
a www.csemadok.sk honlapról.
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Hirdetés

2009. 12. 7.

Karácsonyi vásár

Ingatlanok
• Eladó családi ház Rimaszombatban, Tamásfalán a Tégla u. 7. szám
alatt. 5 szoba, konyha, kamra, WC,
garázs. 600 m2-es telek. Aktuális
2010 áprilisától. Tel: 0948 005 911.
716-49

Szolgáltatások
• Költöztetés, szállítás autóval. Tel:
0903 515 109.
148-49

• Kedves Hölgyek, respektáljuk az
Önök 44-64-es nagyságát. Ha szeretne jobban kinézni és kellemesebben
érezni magát, jöjjön és válasszon
a kínálatunkból. Az Önök Moletkája,
Rimaszombat, Vasút u. 9.
734-49

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

Auto - motor
• Octavia eladó. Tel: 0908 160 477.
1306-52

TORNALJA
ÉS VIDÉKE,
PÉNZRE VAN
SZÜKSÉGE?
HÍVJON MOST!

Tel.: 0905 357 572
Iroda: Tornalja,
Mierová 23.
www.peniazeprevas.sk
2258-48

SZÜKSÉGE VAN
PÉNZRE?
HÍVJA: 0944 268 848
0918 403 115
www.peniazeprevas.sk
2255-52

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-es
számokon kaphatnak.

Rimaszombat
városa
A 138/1991 számú községek vagyonáról
szóló törvény és annak módosításai 9a
§-a 5. cikkelyének és a Városi Képviselőtestület 2009.10.07-én kelt 98/2009
számú határozata értelmében
meghirdeti
Rimaszombat városa tulajdonában levő
Rimaszombat kataszteri körzetében, IBV
Sobôtka helyen a 2959 számú tulajdoni
lapon bejegyzett családi ház építésére
alkalmas 21 építkezési telek
egyenes úton történő értékesítése
nyilvános ajánlattételének 2. fordulóját
A nyilvános ajánlattétel 2009. november 23-án veszi kezdetét és 2010.
január 8-án 16.00 órakor ér véget. A
minimálisan ajánlható ár 20€/m2
További információk a város internetes
oldalán a www.rimavskasobota.sk
honlapon találhatóak.

Uszoda nyitva tartása
október 1.-től

A 478/2002 légkörről szóló törvény
és módosításai 32 § 1 cikkelyének
értelmében kötelezővé vált a kerületi
környezetügyi hivatalok számára
informálni a nyilvánosságot, és legalább
évente egyszer nyilvánosságra hoznia
az adatokat a levegő minőségéről és az
azt leginkább befolyásoló személyekről.
A fentebb említettekkel összhangban a
besztercebányai Kerületi Környezetügyi
Hivatal kidolgozta a besztercebányai
kerület légköre minőségéről szóló 2008as évi átfogó jelentését.
A dokumentum megtekinthető a rimaszombati Környezetügyi Hivatalban a
besztercebányai Kerületi Környezetügyi
Hivatalban és a www.bb.kuzp.sk internetes oldalon.

Szabad munkahelyek
szakmunkatárs (folklór és népi hagyományok): Gömör-Kishonti Népművelési
Intézet, Rimaszombat – teljes középiskolai végzettséggel * könyvelő (kettős
könyvelés), ingatlanügynök: Agentúra
aktuálnych realít, Rimaszombat –
szakirányú középiskolai végzettséggel *
üzletközvetítő: Euroškola, Rimaszombat
– inaslevéllel vagy szakirányú középiskolai végzettséggel * menedzser: COMPLE
BUILD T. VARGA, Rimaszombat – 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.

EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat

Kóstolja meg
specialitásainkat!
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

Téli stadion nyitva tartása
december 7.-december 13.
között:
dec. 07.., hétfő: 9.00-11.30, 12.00-14.30;
dec. 08.., kedd: 9.00-11.30, 12.00-14.30,
17.45-19.00; dec. 09., szerda: 9.00-12.00,
12.30-15.00, 15.30-17.30; dec. 10., csüt.:
9.00-11.30, 12.00-14.30; dec. 11.., péntek:
9.00-11.30, 12.00-14.30; dec. 12., szombat:
20.00-22.00; dec. 13., vas.: 14.00-16.00,
19.30-22.00

Nyerjen többet akár
600 €-val mint más
lakástakarékpénztárban.

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. 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.

Hirdessen
magyarul is!

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

A Kerületi Környezetügyi
Hivatal hirdetése

Most a 12,5 %–os állami prémiumhoz
üdülési csekket is kap.
Önökért vagyunk it t

sme tu pre Vás
Agentúrne riaditeľstvo

Wüstenrot
stavebná
sporiteľňa, a.s.
Rimavská
Sobota

Ing. Zuzana Szamosová

Bélu Bartóka 2 ul. Bélu Bartóka 2.
Kubínyiho nám. 10
979 01 Rimavská Sobota
984 01 Lučenec
Tel.:Kontakt:
0907 648 805
Tel.: 648
0905 805,
444 542
047/56 27 054, 0907
2003-51

0907 842 761

Novinky v roku 2009
Sporenie ISTOTA s najvyšším úrokovým
bonusom až 4 % (2 % p. a. + až 4 % bonus +
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Befejeződött az idei rekreációs sportolók olimpiája
Ismerjük az olimpiai bajnokokat
November második vasárnapján a befejező, ötödik
versenyszámmal véget ért a rekreációs sportolók
olimpiájának első évfolyama, amelyet a rimaszombati Városi Hivatal, mint újfajta mozgási lehetőséget
kínált a város polgárainak. Az olimpián résztvevők
6 korosztály szerinti kategóriába voltak sorolva és
májustól fokozatosan öt versenyszámban mérkőztek meg (asztalitenisz, tenisz, futás, úszás, teke).
A rimaszombati tekepályán az utolsó versenyszámban 30 olimpikon indult. A verseny abszolút győztese az 51 éves Ondrej Borláš lett, aki az idei Városi
tekeligában a Városi Hivatal csapatának tagjaként
szerzett tapasztalatait kamatoztatta.
Az olimpia 5. fordulójának eredményei:

40 év feletti Nők: 1. Dana Balíková (217 bábu), 7
pont, 2. Gabmayer Viktória (154 bábu), 5 pont, 3.
Alena Okošová (159 bábu), 4 pont.
20 év feletti férfiak: 1. Jozef Vagulčiak (209 bábu), 7
pont, 2. Kováč Krisztián (202 bábu), 5 pont, 3. Herceg Péter (156 bábu), 4 pont.

30 év feletti férfiak: 1. Michal Klein (190 bábu), 7
pont, 2. Csirmaz Miklós (164 bábu), 5 pont, 3. Martin Slančo (164 bábu), 5 pont.
40 év feletti férfiak: 1. Jozef Fabo (230 bábu), 7 pont,
50 év feletti férfiak: 1. Ondrej Borláš O (233 bábu),
7 pont, 2. Tóth László (215 bábu), 5 pont, 3. Štefan
Stanko (213 bábu), 4 pont.
60 év feletti férfiak: 1. Štefan Petrus (163 bábu), 7
pont, 2. Göndör Igor (158 bábu), 5 pont.
65 év feletti férfiak: Rábely Attila (205 bábu), 7 pont.
Az egyes versenyszámokon belül elért pontok ös�szesített száma határozta meg az olimpia végső
eredményét. A döntő, ún. redukált ranglistára csak
azok a versenyzők kerülhettek fel, akik teljesítették
ennek alapfeltételét, vagyis legalább az ötből négy
versenyszámban indultak.
20 év feletti nők: 1. Renáta Kureková 7 pont, 2. Beáta Juríčková 5 pont.
30 év feletti nők: 1. Csirmaz Henriett 14 pont, Megj:
Mivel ennek a kategóriának a résztvevői csak 1-2

Az iskola, amelyet a futball éltet
A rimaszombati Iskola utcai Műszaki Szakközépiskola jogosan kapta a „futballiskola” jelzőt. November folyamán már hagyományosan a járás alapiskoláinak fiatal tehetségeit látták vendégül a toborzó
bajnokságon. Az iskola igazgatója vendégserlegéért
játszott tornán 10 iskola kilencedikes tanulói mérkőztek meg egymással.
A végig izgalmas és kiegyenlített, kiesése rendszerben játszott mérkőzéseket a ŠK Tempus pályáján játszották. A pelsőci és a gömöralmágyi alapiskolások közti döntő meccsen csak egyetlen gól
született, így a serleg Pelsőcre került.
A bronzérmet a bátkai alapiskolai diákjai
szerezték meg. A rimaszombati Š. M. Daxner és
Hostinský alapiskolák tanulói hasonlóan a feledi
szlovák alapiskola, a tornaljai magyar és szlovák

versenyszámon vettek részt, nem szerepelnek a
végső ranglistán.
40 év feletti nők: Marta Borutová 27 pont, 2.
Balíková Dana 21 pont, 3. Gambmayer Viktória 19
pont.
20 év feletti férfiak: 1. Jozef Vančulčiak 28 pont, 2.
Kováč Krisztián 17 pont, 3. Ján Valach 14 pont.
30 év feletti férfiak: 1. Andráš Igor 26 pont, 2.
Michal Klein 19 pont, 3. Ján Valach 14 pont.
40 év feletti férfiak: 1. Jozef Fabo, 30 pont, 2. Juraj
Minich 22 pont, 3. Ivan Hruška 7 pont.
50 év feletti férfiak: 1. Berecz Tibor 21 pont, 2. Szabó István 14 pont, 3. Igor Antalík 13 pont.
60 év feletti férfiak: 1. Göndör Igor 31 pont, 2.
Štefan Petrus 14 pont.
Redukált pontverseny eredménye: 1. Göndör Igor
65 év feletti férfiak: 1. Rábely Attila 28 pont, 2. Igor
Antal 5 pont, 3. Péter Lajos 5 pont.
Redukált pontverseny eredménye: 1. Rábely Attila
lr

Asztalitenisz – I. liga

tannyelvű alapiskola, a bátkai, gömöralmágyi,
nyústyai, pelsőci és osgyáni iskolák diákjaihoz, a
végső értékelésről szép emlékekkel tértek haza,
hisz Kisantal Károly, az iskola igazgatója mellett
teljesítményükhöz gratulált az iskola volt diákja,
Milan Sihelský is, aki jelenleg az első ligában játszik.
	Egy héttel később lezajlott a középiskolások
kerületi versenye is. A fiatal technikusok itt is példásan szerepeltek, hisz ellenfeleik most sem kaptak
esélyt. Az összes meccsüket impozáns különbséggel megnyerték. Erről tanúskodnak eredményeik is:
Gimnázium 3:1, Egyesített Iskola 3:1, Körúti Szakközépiskola 3:1, Kereskedelmi Akadémia 5:3.

Tvrdošín-Mladosť Relax Rimaszombat 4:10

Vendégek pontszerzői: Horváth 3,5, Huszti
2,5, Voliar 2,5 és Polgári 1,5
Čadca B-Mladosť Relax Rimaszombat 11:3

Rimaszombati pontszerzők: Horváth 2 és
Polgári 1
IV. liga – 9. forduló: STK Tiszolc C–STK
Losonc (Kálnó D) 8:10, Iskra D a S Nyustya–
STK Losonc (Kálnó B) 2:16, Jednota Málinec–
Tatran Breznička 12:6, STK Losonc (Kálnó
C)–ŠKP Rimaszombat 7:11, SO Kisrőce–STK
Metabond Tornalja 11:7, DSTK Rimaszombat–
Mladosť Relax Rimaszombat B 11:7

lapo –

Második helyen végeztek Budapesten
Az ŠK Tempus 1999-es évfolyama Pozsony
után Budapesten szerepelt, s az ottani teremlabdarúgó tornán a 2. helyen végzett.
A csapat eredményei: Leányfalu 1:0 (g:
Vilček R.), Nagykovácsi 8:0 (g: Balciar M.
(2), Jablonský J., Poljak A. (4) és Filipiak T.),
Dunakanyar 3:0 (góly: Morong J., Jablonský J.
és Filipiak T.)
Elődöntő: MK FC 3:1 (g: Poljak A., Filipiak
T. és Vilček R.) Döntő: Dunakanyar 1:4 (g:
Hruška J.)
Végeredmény: 1. Dunakanyar SE, 2. Tempus
Rimaszombat, 3. Pest Megye válogatottja
Az ŠK Tempus összeállítása: Slaniniak J.,
Vilček R., Kočiš T., Balciar M., Morong J.,
Poljak A., Jablonský J., Hruška J., Filipiak T. és
Rapčan D. Edző: Štefan Vámoš
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Végre! Győzelem négy hónap után!
Rimaszombat–Losonc 3:1
Két sorozat is megszakadt
a hétvégi gömöri–nógrádi derbin:
a rimaszombatiak 11 nyeretlen bajnoki
után újra győztek, méghozzá az ősi
rivális losonciak ellen, akiket 2007
júliusában tudtak utoljára megverni.
A rimaszombatiak nagy lendülettel kezdték a mec�cset, s már a 7. percben megmutatták, hogy életveszélyesek a jobbszélen: a száguldozó Janečka–
Gibala kettőssel a számára szokatlan poszton,
balhátvédként pályára lépő Kamendy nem tudott
mit kezdeni. A 12: percben a vendégek is bejelentkeztek: Hoferica szabadrúgását Kuciak szögletre
ütötte. A 20. percben egy újabb gyors jobboldali
akció után Gibala lövése megpattant, a szögletet
Piszár végezte el, Michalík kapus nem a legjobban mozdult ki a labdára, Husaník pedig a hálóba
lőtt – 1:0. A fiatal csatár négy perc múlva növelhette volna az előnyt, de távoli lövését Michalík
védte. A 29. percben a rimaszombatiak rendkívül
gyorsan végeztek el egy szabadrúgást (Piszár még
a földön feküdt), Janečka viharzott el a jobbszélen, de nagyszerű beadása után Husaník a csúszós
talajon luftot rúgott. Két perccel később hasonló
szituációban Líška ugyan eltalálta a labdát, nem
találta viszont el a kaput. A 34. percben a vendégek
légiósa, Dujakovics tette próbára Kuciak reflexeit,
de a hazai kapus kiütötte a veszélyesen csavarodó
labdát. A 43. percben a felezővonal környékén szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak, Gibala villámgyorsan Husaníkhoz passzolt, s amíg a losonciak vehe-

Közgyűlést tartott
a Területi Labdarúgó
Szövetség
Tornalján, a Városi Művelődési Központban került sor a Területi Labdarúgó Szövetség (TLSZ)
tisztújító közgyűlésére, amelyen a meghívott 53
küldöttből 43 vett részt. A közgyűlés vendégei között köszönthették a Közép-Szlovákiai Labdarúgó
Szövetség főtitkárát, Ladislav Matejkát is. Ján Čilík
elnöki beszámolójában kiemelte, hogy nagy hangsúlyt fektetnek az ifjúsági csapatok megtartására, s
elsődleges céljuk, hogy minden felnőtt csapat mellett legalább egy serdülő vagy diákcsapat működjön. A közgyűlés megválasztotta az új vezetőséget

mensen lest reklamáltak, a rimaszombati támadó
Michalík mellett laposan a hálóba passzolt – 2:0.
A fellángoló indulatok és a tiltakozásáradat következtében a játékvezető négy sárga lapot osztott ki
a losonciaknak, akik még az öltözőbe menet is feldúltan magyaráztak a bírónak.
A vendégeknek nem volt százszázalékos helyzetük,
az 58. percben mégis újra feléledtek reményeik:
Kuciak rosszul vett át egy hazaadást, az ajándéklabdára Hricov csapott le, és könnyedén a kapuba
gurított – 2:1. A rimaszombatiakat kissé visszavetette a kapott gól, ám a 68. percben az egyedül hagyott Sihelský (a losonciak elfeledkeztek róla, hogy
az ellenfélnek balszélsője is van) megnyugtathatta
volna a hazai szurkolókat, éles szögből leadott lövésére azonban nagyszerűen reagált Michalík, aki a
71. percben Zsivanovics bombaerős szabadrúgását
is megfogta. A végeredményt végül a 82. percben
Marek Janečka állította be, aki egészen a kapuig
robogott a labdával, s bár az először a kapust, a hátvédet és a kapufát érintve kipattant, Janečka – már
a földön fekve – másodszorra mégis bepasszírozta
a hálóba – 3:1. A rimaszombatiak több mint két év
után győzték le újra a losonciakat, s a győzelemnek
köszönhetően 22 ponttal a táblázat 7. helyén telelnek.
Rimaszombat–Losonc 3:1 (2:0)

Góllövők: Husaník (21., 43.), Janečka (82.), ill. Hricov
(58.).
Sárga lap: Sihelský, Husaník.
Játékvezető: Leško, 420 néző.

is, amelynek az élén továbbra is Ján Čilík áll majd,
aki nagy fölénnyel utasította maga mögé Balázs
Gyulát. Az elnökség tagjai: Balajthy Dezső (alelnök),
Danyi László, Ľubomír Kisel, Slanec László, Michal
Bagačka és Tóth Tamás. Az ellenőrző bizottság
elnöke Jozef Slovák lett. A tanács megválasztott
tagjai: Pavel Ďurík, Elek Béla, Tóth Géza, Marián
Oravec, Rácz Ferenc, Pósa Zoltán, Miroslav Dobias,
Varga Péter, Ľubomír Hicár, Farkas Zoltán, Július
Vrábeľ és Figei László. A TLSZ–t Ján Čilík, Balajthy
Dezső és Forgon János titkár képviselik a december
19.-én sorra kerülő Közép-Szlovákiai Labdarúgó
Szövetség Közgyűlésén. A TLSZ vezetősége ezúton
is köszöni a tornaljaiaknak (Milan Goceliaknak, Legát Attilának és Dubovszky Lászlónak) a közgyűlés
példás megszervezését.
jdj

RIMASZOMBAT:
Kuciak–Janečka,
Geri,
Zsivanovics, Juhász–Gibala (84. Vargic), Rubint,
Piszár, Sihelský–Líška (73. Levický), Husaník (89.
Šándor).
A bajnokság őszi végeredménye:
1. Púchov

17

10 4

3

24:16

34

2. Zlaté Moravce

17

9

4

4

29:18

31

3. Trenčín

17

6

9

2

24:14

27

4. L. Mikuláš

17

7

4

6

21:20

25

5. Michalovce

18

6

6

6

19:15

24

6. D. Kubín

17

6

4

7

21:16

22

7. Rim. Sobota

17

5

7

5

16:18

22

8. Lučenec

17

4

7

6

22:19

19

9. Prievidza

17

4

6

7

13:20

18

10. Ružomberok B

18

4

5

9

15:30

17

11. Šaľa

18

3

6

9

9:27

15

A tavaszi idény 2010. február 28-án kezdődik.
B. T.

Röplabda – I. liga
A női röplabda bajnokság keleti csoportjában
a rimaszombati VK Slovan csapata a kassai
Kométa csapatát fogadta, s mindkét mérkőzést remek játékkal 3:0 arányban megnyerte,
így a rimaszombatiak továbbra is fölényesen
állnak a tabella élén.

Prognózis!
A hét elején kissé változékonyabb idő
várható, az erősen megnövekvő felhőzetből
hétfőn, kedden eső is kialakul. A hét további
részében is sok lesz felhős, helyenként
napközben is ködös marad a levegő, de számottevő csapadék már nem valószínű.
Éjszaka csak gyenge fagy lehet, napközben 4,
6 fok körül alakul a hőmérséklet.
Reisz András

Gömöri Hírlap
Kiadja a Rimaszombati Városi Hivatal. Szerkeszti: Juhász Dósa János (tel.: 047/56 04 676, 047/58 11 310, e-mail: gomorihirlap@rimavskasobota.sk) A szerkesztőség címe: 979 01 Rimaszombat (Rim. Sobota),
Svätopluk u. 5, P.O.Box 79. Hirdetési iroda: Dana Vojteková (tel. 047/56 04 673, fax: 047/56 33 742, e-mail:gemerskezvesti@rimavskasobota.sk), Hirdetési menedzser: Ing. Silling Géza (Mob.: 0907 255 600, 0910 913 191)
Nyomda: Reality-Print, Rimaszombat, Fábry u. 10. Nyilvántartási szám: EV 2918/09 Terjeszti: A Mediapress és magánterjesztők. Kapható: a régió standjain, egyes boltjaiban, a postahivatalokban és a rimaszombati
Tompa Mihály könyvesboltban. Régebbi számaink a www.rimavskasobota.sk honlapon is olvashatóak.

