Lapszélre
Nem olvasunk
Juhász Dósa János
főszerkesztő

Regionális hetilap • Ára 10 Sk (0,33 €) • 2008. szeptember 22. • 41. évfolyam • 38. szám

Rimaszombat, 2008. szeptember 26-27., XXVI. Gömör-Kishonti Vásár
Rimaszombat, 2008. szeptember 26-28., III. Euro Rima Expo

Bemutatkozott a Reciklációs Alap és a Detox

A

Detox cég nevét valószínűleg sokan akkor
hallották először, amikor a cég két raktára
2006-ban Rimaszombatban és Pozsonyban rövid időn
belül leégett. Rimaszombatban egy raktárhelyiség
kapott lángra, s azóta két év telt el, de a vizsgálatok
mai napig nem derítettek fényt a tűz okára. A leégett raktárhelyiség azóta sem épült fel, de a cég
vezetői szerint már csak egy-két engedély hiányzik

az építkezés elkezdéséhez. A cég vezetői az ország
minden tájáról érkezett újságíróknak betekintést
nyújtottak munkájukról és egy közös sajtótájékoztatón bemutatkozott a 2001-ben létrejött Reciklációs
Alap is, amely a Detox egyik fő támogatója.
Kép és szöveg: jdj

folytatás a 2. oldalon

Kettőskereszt és alkoholtilalom
a képviselők előtt

B

őséges program vár a rimaszombati Városi
Képviselő-testület tagjaira szeptember 23-án,
kedden 9.00 órai kezdettel, hiszen 15 programpontot
kell megvitatniuk. A megszokott vagyonjogi kérdések
mellett gazdasági kérdések is terítékre kerülnek, így
a város első féléves gazdálkodásának kiértékelésére
is sor kerül. Kovács László városi elöljáró terjeszti elő
egyes városi közterületek alkoholmentessé tételéről
kidolgozott tervezetet, s Felsőpokorágy városrész
címere és szimbólumai is elfogadásra kerülnek. A
szeptemberi ülésen foglalkoznak a Szlovák Nemzeti
Párt javaslatával is, akik a katolikus templom előtt
kettőskeresztet szeretnének felállítani. Sor kerül a
Tompa Mihály Alapiskola város által delegált tanács-

tagjainak a megválasztására is, amely elengedhetetlen
az igazgatói pályázat kiírásához, s ezen az ülésen
tárgyalnak a volt nehézgépipari üzem területének
revitalizációjára benyújtott közös projektről is. A
kurinci Zöld víz projekt jelenlegi helyzetéről is meghallgatnak a képviselők egy jelentést, s lassan már
ahhoz is hozzászokhattunk, hogy ismét értékelik a
Gömöri Hírlapot és a Gemerské zvestit. Az ülés végén
tárgyalja a képviselő-testület a horvátországi Bjelovar
városával tervezett együttműködési szerződést.
Az ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel
várnak az egykori Megyeháza tanácstermében.
jdj

Meghatódva olvasom az egyik
hetilapunk olvasójának levelét,
aki 86 éves kora ellenére a mai
napig rendszeresen vásárolja egyetlen napilapunkat
és hetilapjainkat, s teszi ezt
immár több évtizede. Egyik
bátkai ismerősöm ugyanis
kevesli a Gömöri Hírlap eladott
példányainak a számát, s mit
ne mondjak, én se repesek
az örömtől, amikor hetente
végignézem a listát az eladott
példányokról. Persze idézhetnék most világadatokat, s
mondhatnám, hogy mélyrepülésben van a nyomtatott sajtó,
s a legnagyobb világlapok, de
akár a hazaiak példányszáma is
drasztikusan csökken, s inkább
a világhálóé a jövő. Ez akár
igaz is lehetne, de hol van az
a mérvadó regionális magyar
honlap, amelyet tömegek olvasnának? A szlovák honlapok
magyar mutációi pedig inkább
siralmasak, mint mérvadóak. S akár idézhetném egyik
hazai magyar politikusunkat,
aki szerint 2002 óta kimutathatóan csökken a szlovákiai
magyarok közösségi tudata, s a
szórványosodás elérte Gömört
is. Amikor a lap élére kerültem, levélben kerestem meg
a magyar többségű önkormányzatokat, a segítségüket és
együttműködésüket kértem.
Egy (!) keresett meg. Hazafelé
hétfőnként egyik kedves ismerősömmel utazom, aki mellém
csapódik, hogy elkérje és
elolvassa a lapunkat, de amikor
kényszermosolyodottan arra
utalok, hogy tisztes fizetéséből
(plusz nyugdíj) akár meg is
vásárolhatná hetente, csak egy
vállrántás a válasz. De akár
annak is érdemes lenne utánanézni, hogy a régióban hányan
vásárolnak magyar napilapot és
hetilapot.

Vadex Kft.,

Rimaszombati Húsvár
AkciÓ: sertéscomb csont nélkül 145 Sk/kg
lecsókolbász 55 Sk/kg
Bartók B. 24, Rimaszombat
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7 ezer tonna fáradt olajat
dolgoznak fel évente

A

Detox cég 1992-ben jött létre, s Szlovákiában a legnagyobb hulladékgyűjtők közé
tartozik. A cég központja Besztercebányán van,
ahol fizikai-kémiai központot működtet, amely
a veszélyes vegyszerek (pl. higany) neutralizálására és eltávolítására fókuszál. A fáradt olaj
mellett 4 ezer tonna oldószert is feldolgoznak.
A cég két telepén mindösszesen 90 alkalmazott
dolgozik, ebből a rimaszombati telephelyen
30. Több mint 1 100 ügyfelük van, s 800 ezer
liter olaj raktározására képesek. A meghívott
újságírók bejárhatták a cég szigorúan őrzött
telephelyét, ahová a madarakon kívül csak

Eurócsomagok
és országos
eurónap

pár macskának engedélyezett a bejárás. Ezek
viszont nem veszélyeztetik a munkamenetet.
A 2006-ban pusztított tűz közel 6 milliós (199
164 €) kárt okozott, de még további tízmilliós
befektetést igényel az akkor elpusztult technológia újbóli kiépítése. Részletesen bemutatták
az eljárási folyamatokat, az olaj megtisztítását.
1997-ben még csak 352 tonna fáradt olajat
dolgoztak fel, tavaly ez már elérte a 7 ezer
tonnát. Ez a szám még mindig nem elégséges,
becslések szerint ugyanis Szlovákia közel 20
ezer tonna fáradt olajat „termel” évente.
jdj

Ingyenes tanácsadás polgármestereknek

A

Besztercebányai Megyei Önkormányzat
anyagi forrást különített el a hatékonyabb
hozzáférhetőség és az információáramlás érdekében a rimaszombati és a nagyrőcei járásokban. A rimaszombati Régiófejlesztési Ügynökség, a rimaszombati székhelyű Gömör-Kishont
Fejlődésért Társulás augusztus elejétől egészen
év végéig ingyenes tanácsadással, konzultációval szolgál a községek polgármestereinek, hogy
könnyebben tudjanak eligazodni a régiófejlesz-

tési pályázatok útvesztőiben. Szükség és igény
esetén egy-egy aktuális felhívással kapcsolatban
szakmai konferenciákat is szerveznek, hogy
minél jobb eredményeket érjenek el a régiójuk,
településük fejlesztése érdekében. Az ajtó mindenki előtt nyitva áll hétköznapokonként nyolc
és délután négy óra között. Bővebb információ
a 047/5811185 vagy a rrars@mail.t-com.sk e-mail címen kérhető.

November és december folyamán két
alkalommal is becsenget majd a postás
minden háztartásba eurócsomagokkal,
amely tájékoztató anyagokat, prospektusokat és a koronáról euróra történő
átállást megkönnyítő eurószámológépet
is tartalmaz, amely segítségével kön�nyedén kiszámítható, hogy hány korona mennyi eurónak felel meg.
A csomagban lesz egy 16 oldalas tájékoztató füzet is. December első napjaiban
a Szlovák Nemzeti Bank eurócsomagját
kapjuk meg, amelyben szintén tájékozató
füzetet kapunk, amelyből megismerhetjük
a többi eurózónás ország pénzérmeinek
nemzeti oldalát, az euróbankjegy-címleteket, de lesz benne egy konverziós
kártya is, amely segítségével azonnal
átszámíthatjuk a legfontosabb összegeket.
Szeptember 27-én országos eurónapra
is sor kerül, hisz már csak alig 100 nap
van hátra az euró bevezetésétől.

moly

jdj

Élethelyzetek

Jaro, Kevin, Rado meg a Marek és a többiek…
Egyik barátommal találkoztam a minap. Boldogan újságolta, már nagypapa, megszületett
első unokája, aki fiú! S hogyan hívják a picit?
– kérdeztem naivan. Picit gondolkozott, majd
kisvártatva rávágta: Erik-Giorgió. Dzsordzsó? –
kérdeztem meglepetten. Igen, az. Nőjön nagyra,
mondtam. Másik ismerősömnek viszont egyáltalán nem jutott unokája neve az eszébe. Az a
nagy görög énekes, no mondjad már — nyögte
kétségbeesetten. Denisz? –kérdeztem bizonytalanul… Igen, Denisz, szólt megkönnyebbülten.
Falunapon jártam a minap, s szóba elegyedtem
a falu igen ügyes, értelmes fiataljaival. Apró,
gömöri falucska, ügyes, törekvő magyar emberekkel. Gazdag program a falunapon, magyar
zászló a szlovák mellett a színpadon, gulyás,
nóta, zene, minden ízlésnek megfelelően. Nos
a fiúk mind magyarok voltak, s kivétel nélkül
szlovák iskolába jártak a közeli kisvárosba,
lévén, hogy a falujukban semmilyen iskola már
negyven éve nem található. Sem óvoda. Régen,
úgy négy évtizede még volt szlovák iskola, de
apró a falu, kevés a gyerek, így bezárták. Maradt a buszozás a kisvárosba már hatéves kortól. S most jön a meredek. A kisvárosban van

magyar iskola is, szlovák is. A magyar szülők
mégis szinte kizárólag a szlovákot választják. A
gyerekek magyarul beszélnek otthon, egymás
között, s a szünetben is a szlovák iskolában,
csak az órán tanulnak szlovákul, az osztályok
többsége magyar többségű, a szlovák iskolában
is. Ki érti ezt? Jobban érvényesül a gyerek –
halljuk gyakran. Az általam megismert fiúk a
kilencéves iskola után szakiskolákba mentek, s
most azok padjait koptatják, főiskolás ambícióik nem nagyon vannak… Akkor meg miért a
szlovák iskola? A magyar iskola elvégzése után
ugyanolyan jó szakemberek lehetnek, mint a
szlovák elvégzése után. A magyarból is el lehet
jutni az egyetemre, mint azt számtalan példa
bizonyítja… Egyik volt szomszédom gyermeke
is szlovákba járt, a szülők mindkét oldalon
magyarok, gyakran panaszkodott, nem jól
tanul a gyermek. Azután nagy nehezen mégis
elvégezte, s szakács-pincér lett belőle. Ő is a
jobb érvényesüléssel érvelt. Mikor halkan megjegyeztem, Péterkém, a magyar iskola elvégzése
után is lehetett volna pincér a fiú, s legalább
lenne magyar műveltsége, kötődése, érzelme
a gyereknek, s tudna olvasni, írni magyarul,

tudná ki Petőfi, Arany, Dobó István, Rákóczi…
Néma csend volt a válasz… De térjünk vissza a
kis falu fiaihoz. Hogyan hívnak titeket? Kevin,
Marek, Jaro, Rado – jött a válasz, ékes magyar
nyelven… Az ügyes srácokkal még váltottam
néhány szót, majd odébbálltam. Nomen ist
omen… Senki sem választhatja meg saját
nevét… s persze nem a néven áll vagy bukik
minden. De kicsit elgondolkoztató, miért nem
jók egyeseknek a szép magyar neveink, miért
nem jó a magyar iskola, miért mindig a más,
az idegen a szebb? Divatból, szokásból? A
médiák hatása ez? A politika nyomása? Vagy
mindez együttesen. Én azért bízom benne,
hogy Radoból, Jaroból és a többi srácból rendes, ügyes, magyar ember válik. Darina nevű
ismerősöm fia Zsolt, unokái Gergő, Zsolt és
Réka. Miro barátom fiai magyar iskolába járnak.
Roman nevű barátom két lányát Rékának és
Emesének hívják, s nagyon büszke rájuk,
szlovák iskolába járt magyar feleségével már
megszületésük előtt eldöntötték, a gyermekeik
magyar iskolába fognak járni, mivel magyar
gyerek magyar iskolába való!
Vörös Attila

Városunk életéből

2008. 9. 22.
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Fekete építkezés az Akasztóhegyen?

C

sank Lajos, a város főellenőre már másodszor volt kénytelen foglalkozni egy névtelen beadvánnyal, amelyben a Szeles utca egyik
lakója arra figyelmezteti a város vezetőit, hogy
egyesek önkényesen kisajátítják és elkerítik
a telkük határain túl található területeket, s ezeken még feketén építkeznek (pince, melegház,
fáskamra) is. A névtelen levélíró szerint ezek
a telkek a város tulajdonában vannak. Csank Lajostól megtudtuk, hogy az első írásbeli panasz
még tavaly ősszel érkezett a város valamint az
elöljáró és az ő címére, míg a másodikat az idén
kapták kézhez. Általában nem foglalkoznak
névtelen beadványokkal, de most kivételt tettek,
hiszen a levél konkrét neveket is említett. Csank

nem érti, hogy a levelek írója miért nem adta
nevét a panaszhoz, hisz azt abban az esetben
diszkréten kezelték volna. A levelet továbbították a Jogi és Vagyongazdálkodási Osztályra,
amelynek vezetője, JUDr. Zdenka Ivaníková
állásfoglalásában leszögezi, nem teljesen érti,
hogy miért foglalkozik valaki mások személyes
tulajdonával, ugyanis az előfordulhat, hogy
feketén építettek fel egy-egy pincét vagy raktárhelyiséget a Városi Hivatal engedélye nélkül, de
a névtelen levélíró által említett telkek egy része
soha nem volt a város tulajdonában. A levélíró
által említett két másik személy valószínűleg illetéktelenül tulajdonított el kisebb földterületet
a várostól, akiket felszólítanak majd a kerítés

A XII. Rákóczi Emlékfutás részvevői
városunkban is állomásoztak

eltávolítására és az eredeti állapot visszaállítására ill. az eltulajdonított földterület megvásárlására, de a pontos birtokhatárokat előbb meg
kell határozni. Egy másik lakónál a kerítés az
előzetes vizsgálatok alapján a jogos birtokhatárnál van (de ezt szintén csak mérésekkel lehet
ellenőrizni), ugyanis 2004-ben a várostól csere
keretében 356 m2 területet kapott. A telken
tényleg található egy újonnan felhúzott épület,
s az építési hivatal felszólítja a lakót a szükséges engedélyek felmutatására. De ez a kötelezettség az összes, ebben az övezetben található
új építkezésre vonatkozik. Mivel a panaszos
nem hagyta meg se a nevét, se a címét, a válaszlevelet sem tudták a számára kézbesíteni, de
remélik, hogy a lap hasábjain keresztül érdemi
választ kap a beadványára.
Jó hír viszont, hogy hasonló panaszt nem sokat
kapnak. Csank Lajos tájékoztatása szerint az
idén eddig 19 beadványt (tavaly 28, tavalyelőtt
44) vettek kézhez, s legtöbb panasz a kutyákra
érkezett.
M. Kanalová/ford. jdj

Ismét
fizetünk
a parkolásért

A XII. Rákóczi Emlékfutás résztvevői a Tompa szobor előtt. Balról jobbra: Kassai Sándor,
Nagy Levente, Balla Tibor, Vaculcsiak Tamás Mihály, Mihály Zoltán, Balga László.

A

szécsényi Rákóczi Városa Alapítvány immár tizenkettedik alkalommal szervezte
meg a Rákóczi Emlékfutást.
A futócsapat Balla Tibor vezetésével öt országon át futott. Szeptember elsején indultak
Pétervására településről (Heves megye), s
szeptember 13-án futottak be Salgótarján
(Nógrád megye) főterére. Útjuk során érintették azokat a településeket, ahol a Nagyságos
Fejedelem is megfordult. A következő útvonalat járták be: Pétervására-Eger-Mezőkövesd;
Mezőkövesd-Bükkaranyos-Emőd-Vatta-HarsányMiskolc-Ónod; Ónod-Tokaj-HajdúnánásUjfehértó-Nagykalló; Nagykalló-Vaja; VajaKisvárda-Sárospatak-Sátoraljaújhely-Borsi;
Borsi-Kisvárda-Mátészalka-Szatmárnémeti;
Szatmárnémeti-Tarpa-BeregszászMunkács; Munkács-Ungvár-Felsőnémeti
(határ)-Királyhelmec; KirályhelmecKassa; Kassa-Zakopane-Késmárk-Rozsnyó;
Rozsnyó-Rimaszombat; Rimaszombat-Losonc-

Salgótarján. Cum Deo pro Patria et Libertate!
Rákóczi jelszavával Rákóczi zászlajával, a
magyar, szlovák, lengyel, ukrán és román lobogókkal haladtak végig, s hirdették az összetartozásunkat. A Rákóczi név minden magyar ember
szívét megdobogtatja, s nem lehet elfelejteni
soha. „Hirdetjük máig időszerű eszméjét, az
európai összefogás gondolatát!” – mondja Balla
Tibor, a futócsapat vezetője és a Rákóczi Városa
Alapítvány képviselője.
Rimaszombatba szeptember 12-én érkezett meg
a futócsapat, s a Tompa térre futottak be, ahol
elhelyezték a megemlékezés virágait Tompa Mihály szobránál. Majd rövid városnézést követően részt vettek az éppen akkor nyíló Nagyferenc
Katalin önálló kiállításának a megnyitóján. A futókat a Bástya Egyesület és a Rákóczi Szövetség
Balogvölgyi Helyi Szervezete látta vendégül a 4.
sz. Hatvani István Cserkészcsapat jóvoltából a
Daxner utcai cserkészotthonban.
Kép és szöveg: Homoly E.

A Városi Képviselő-testület augusztusi
rendkívüli döntésén hozott határozatot arról, hogy szeptembertől ismét fizetni kell a
parkolásért, így két hónapi ingyenes parkolás után szeptember kilencedikétől ismét a
zsebükbe kell nyúlni az autósoknak. A város frekventált helyein parkolóőrök szedik
be a parkolási díjat, a város egyéb helyein
a Városi Közterület-fenntartó Vállalat telephelyén megvásárolható parkolókártyák
érvényesek, amelynek használatát a városi
rendőrség ellenőrzi. A régebben megvásárolt parkolójegyek is érvényesek, a
parkolási díjak ugyanis nem emelkedtek.
A Városi Képviselő-testület a parkolási díj
beszedésével a Gemer Brantner céget bízta
meg, s az így befolyt összeg 98 százaléka a
város kasszájába vándorol.
jdj, fotó: amb
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Vidéki iskolai körkép – 4. rész
Újbástban minden a régi
De már ez is eredménynek számít. Az újbásti
iskolában a gyerekek létszáma évek óta húsz
körül mozog, de legalább nem csökken. Idén
két kiselsős kezdte meg a kisközségben a tanulmányait. Agócs Péter igazgatótól megtudtuk,
hogy a helyi tantervet az eddigi évekhez hasonlatosan állították össze, s a magyar nyelvet
erősítették meg plusz három órával, egy órát
pedig a rajzhoz tettek. A kisiskolások ebben
a tanévben is készülnek a szokásos ünnepségekre, melyet gyakran együtt tartanak a Tajti
Alapiskolával.

Egyenlő eséllyel Rimaszécsen
A rimaszécsi magyar tannyelvű alapiskolában
idén összesen 424 diák tanul a 2008/2009-es

tanévben. Ebben az évben, ahogyan az előbbiekben is, A, B, C és D osztályok nyíltak. Az első
évfolyamon egységesen a helyi tantervben a
magyar nyelvet három-, a szlovák nyelvet pedig
egy órával erősítették meg. Az ötödik évfolyamon az A osztályban, ahová jó eredményeket
elért tanulók járnak, fél órával több szlovákot
tanulnak, egyébként az évfolyamon egy-egy
földrajz, biológia, matematika, fél óra informatika, s a B, C és D osztályokban fél órával több
munkára való nevelés is van. Idén 72 kiselsős
jár négy osztályba, melyből egy speciális osztály – tudtuk meg az iskola igazgatójától, Rapi
Valériától, aki lapunk érdeklődésére elárulta azt
is, hogy a lehető legtöbb újdonságban igyekszik
az iskola részt venni. Így ebben a tanévben kísérleti jelleggel indítják el az Iskolaügyi Minisz-

térium támogatásával azt a programot, melyben
a 6. és a 7. évfolyam diákjai és tanárai vesznek
majd részt. A negyven főt érintő programnak
a lényege, hogy a roma tanulóknak elősegítsék
a beilleszkedésüket a társadalomba, s együttműködve, toleranciára nevelve egyenlő esélyt
teremtsenek. A szakmai megalapozottság kedvéért a pedagógusok képzéseken vesznek majd
részt, s megkapta az iskola az infrastrukturális
felszerelést – laptopot, fényképezőgépet, diktafont – a programhoz. Ezen kívül már harmadik
éve rendezik majd meg Rimaszécsen a Ki mit
tud?-ot is, amelyre idén is novemberben kerül
sor, ahová a járás többi iskoláinak a diákjait is
várják, hogy bemutatkozhassanak.
Homoly E.,
Folytatjuk…

A kapcsolatok kiépítése a legfontosabb

N

emrég új igazgatót kapott a rimaszombati
Speciális Alapiskola Tóth Iveta személyében, aki a nyugdíjba vonuló Csank Józsefnét
váltotta az iskola élén. Annak ellenére, hogy a
versenypályázat még június 15-én lezárult, csak
augusztusban hirdettek eredményt, s az új igazgatónőnek rohamtempóban kellett az új tanévet
elindítania. A terveiről, a speciális alapiskola
helyzetéről és kapcsolatairól beszélgettünk.

Önről még az iskolaügyben bennfentesek sem
tudtak sokat.
Csákányházáról származom, s Nagybalogra
jöttem férjhez. 2005-ben kerültem a rimaszombati speciális alapiskolába, előtte tanítottam
Bátkában, Meleghegyen, Nagybalogon és
Rimaszombatban is két szlovák alapiskolában.
Azzal a feltétellel léptem be ebbe az iskolába,
hogy el kell kezdenem a speciálpedagógiát. Két
évre rá sikeresen befejeztem a tanulmányaimat,
s azóta mint kvalifikált pedagógus, szlovákot és
munkára nevelést tanítottam az iskolában.
Mennyiben más speciális alapiskolában tanítani?
Mivel csökkentett létszámú osztályokról van
szó, ezekkel a gyerekekkel sokkal jobban és a
képességeikhez mérten lehet foglalkozni.
Hány diákja van jelenleg az iskolának?
118, ebből az alapiskolai tagozaton 96, a kész-

ségfejlesztő iskolában 22.
Ez utóbbi milyen képzést takar?
Akik befejezik a kilencéves kötelező képzést, de
még iskolakötelesek, folytathatják a tanulmányaikat, s különböző házimunkákat sajátíthatnak el. A kurzus sikeres abszolválásáról
bizonyítványt is kapnak. Az idén tizenegyen
folytatják a tanulmányaikat ezen a tanfolyamon, és sajnos senki sem ment tovább szakközépiskolába, amelyre szintén van lehetőség.
Tavaly egy diák ment szakközépbe, de nem
tudom, hogy jár-e még.
Mennyiben különbözik az oktatás más alapiskolákétól?
Plusz öt órában tanítjuk a munkára nevelést, s
mindent megteszünk azért, hogy ezek a gyerekek az iskola befejezése után is talpon tudjanak
maradni. Van egy nagy kertünk is, s a munkára
való nevelés keretén belül egész évben kertészkednek a gyerekek, ültetnek, kapálnak, s a
betakarított termést később a készségfejlesztési
iskolánk főzőtanfolyamán hasznosíthatják. De
különböző szakkörök is működnek, többek között ének, rajz, kézműves és turisztikai szakkör,
de elindulunk különböző versenyeken is, így
sport-, képzőművészeti- és szavalóversenyeken
sikeresen szerepelnek. Többnyire a speciális
iskolák számára kiírt versenyekre nevezünk be,
de nemrég pl. egy olyan versenyen is sikeresen
szerepeltünk, amelyet a városi rendőrség írt ki a
járás alapiskolái részére.
A Nyitott Társadalomért Intézet keményen
kritizálta már több alkalommal is a speciális
alapiskolákat, hiszen szerintük az itt tanuló
gyerekek többsége nem értelmileg sérült, csupán
szociális eset. A rimaszombati alapiskolák is
többször fordultak már panasszal az oktatásügyi minisztériumhoz és a speciális alapiskola
fenntartójához, a besztercebányai megyei önkormányzathoz azzal vádolva meg Önöket, hogy

értelmes gyerekeket szippantanak el tőlük.
A hozzánk járó gyerekek mindegyike mentálisan sérült, s kivétel nélkül mind átesett szigorú
orvosi kivizsgáláson. Ezek többsége már elsős
korától hozzánk jár, de mindig akad pár gyerek,
akit a későbbi évfolyamokban hoznak át a
szülei.
A Nyitott Társadalomért Intézet számon kérte a
speciális alapiskolákon a romául is tudó roma
asszisztenseket és a szakképzett tanerőt is.
Két roma asszisztensünk van fő, s egy félállásban, akik bejárnak az órákra, ellenőrzik a
tanulókat, a szülőkkel tartják a kapcsolatot.
Pedagógusaink többsége már elvégezte a
speciálpedagógiát, a többiek pedig szintén
tanulnak. A roma nyelv diákjaink túlnyomó
többségét nem érinti.
Elődjének nem voltak túl jó kapcsolatai a helyi
magyar alapiskolákkal, s eléggé „zárkózott életmódot” folytatott. Ön szeretne ezen változtatni?
Ez legfontosabb céljaim közé tartozik. Nagyon
sokan gratuláltak a kinevezésemhez, s felajánlották a segítségüket, amit már több esetben
igénybe is vettünk. Külön köszönöm Vaskői
Károly és Csúsz László igazgató urak segítőkész
hozzáállását. Szeretnénk gyümölcsöző kapcsolatokat kialakítani nemcsak a helyi iskolákkal,
de baráti iskolákat szerezni akár külföldről is,
és az iskolánknak weboldalat is tervezünk,
hogy kitörjünk az elszigelteltségből. Ennek a
tervnek a része lenne a közös akciókon való
részvétel ill. azok megszervezése is. Fontosnak
tartom a kooperatív tanulás kialakítását, hiszen
ezek a gyerekek nagyon szeretnek csoportokban dolgozni, s kiemelt helyen szerepel a
terveim között a szülőkkel való jó és interaktív
kapcsolat, tervezem akár neves roma énekesek,
de akár régi mesterségek ismerőinek a meghívását is iskolánkba.
Kép és szöveg: jdj
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Egyházmegyei kórustalálkozó Rimaszécsen
A

Gömöri Egyházmegye hetedik alkalommal
rendezte meg kórustalálkozóját, amelyre
az idén a rimaszécsi református templomban került sor. A találkozón 13 kórus (150
kórustag) és mintegy 300 vendég, köztük az
egyházmegye lelkészei vettek részt. A vendégeket Orémus Ilona helyi lelkipásztor és Nagy
Róbert Ákos köszöntötte, igét szolgáltatott Ftű.
Dr. Erdélyi Géza püspök. A fellépő kórusok
(Zádorháza-Rimaszécsi Női Énekkar, Feledi
Tanítók Kórusa, Harmaci Női Énekkar, Simonyi
Bárka Ökumenikus Énekkar, Gömörhorkai

Női Énekkar, Tornaljai Gyülekezeti Kórus,
Hanvai Női Énekkar, Kövecsesi Vegyes Kórus,
Rimaszombati Kvartett, Nagybalogi Szivárvány Kórus, Szkárosi Női Énekkar, Rimaszécsi
Tanítók Kórusa) mellett fellépésével Izsóf Lilla
művésznő színesítette a műsort. A legnehezebb
körülmények között működő kórusok részére
vállalkozói adományokat gyűjtöttek, amit az
idén a harmaciak és a szkárosiak vehettek át
Bán Zoltán gondnoktól. A rendezvény jövőre
Rimaszombatban kerül megrendezésre.
jdj, fotó: Bán Zoltán

Egyedül Balogfala nyert

A

Szövetség a Közös Célokért (SZAKC)
elnöksége 2008. szeptember 8-án elbírálta
a Szülőföld Alap Önkormányzati Együttműködési és Informatikai Szakmai Kollégiuma és a
SZAKC együttműködése alapján az önkormányzatok és helyi közösségek által működtetett
magyar vagy kétnyelvű közösségi portálok
(honlapok) költségeihez való hozzájárulásra
kiírt pályazatot. A beérkezett 44 pályázatban

összesen 1.903.070.-Sk volt az igényelt összeg.
A pályázati feltételeknek megfelelő 21 pályázat
közül 14 pályázó volt sikeres. Három országos
szervezet (Csemadok, SZMPSZ, cserkészek)
honlapjára 200 000.- Ft-nak megfelelő összeget,
a többi 11 sikeres pályázónak pedig 100 000.- Ft
támogatást hagyott jóvá a SZAKC elnöksége.
Régiónkból egyedül a balogfalai önkormányzat
www.blhovce.gemer.org honlapja szerepelt

Falunap Csoltón és Pelsőcardón

S

zíves meghívásnak tett eleget a Bástya
Egyesület hagyományápoló Íjász Klubja
2008. szeptember 13-án. Íjászai részt vettek
a csoltói és pelsőcardói falunapokon, ahol
bemutatót tartottak, kicsiknek és nagyoknak az íjászat több ezer éves tudományából.
Ősmagyar, más nevén tradicionális íjjal lőttek
a bálszalmára rögzített állatképekre. Mondani
sem kell, nagy sikert arattak az íjászok, elsősorban a falvak fiatalságának körében. A két
falunap egyébként kiválóan meg volt szervezve,
Csoltón a Rákóczi Ferenc emléktábla megkoszorúzásával (1706-ban töltött el egy éjszakát

a Nagyságos Fejedelem a faluban, a rozsnyói
országgyűlésre menet), a magyarok világhimnuszával s polgármesteri köszöntővel vette
kezdetét a gazdag kultúrműsorral folytatódó
falunap községháza előtt ill. tőszomszédságában. Míg Ardón istentisztelettel, a hosszúszói
mazsorettek felvonulásával kezdődött a község
eme jeles napja. Magyar nóta, operett, népdal,
rock-koncert egyaránt szerepelt a programban, valamint kenyér és pogácsasütés a tájház
melletti kemencében. A pelsőcardói játszótér
remek otthonául szolgált a rendezvénynek.

Túroc Mikrorégióhoz tartozó Felsőrás
kisközség már öt éve ápol egyházi
testvérkapcsolatot az erdélyi Brassó melletti
Négyfalu településsel, amely 38 ezer lakosú, s
tizenkét magyar evangélikus templom található a területén. Itt a reformátusok már csak
szórványban vannak, de sok köztük a csángó
magyar – tudtuk meg Miklós Aladártól, Felsőrás
polgármesterétől, aki idén megszervezte, hogy
a négyfalusiak Gömörbe látogathassanak. Az

jdj

Felújították
a gótikus
templomot

Vörös A.

Négyfalu képviselői Gömörben

A

sikeresen. Csörnök György polgármester érdeklődésünkre elárulta, hogy a honlapot a többi
gömöri faluéval együtt a CASSOVIA BOOKS
hozta létre, s a rövid történeti ismertető mellett
fotógaléria és videófelvétel is található. Szeretnék a honlapot havi rendszerességgel frissíteni,
s idővel, ha a lehetőségeik engedik, akkor saját,
önálló honlapot is létrehozni.

augusztus 23-i találkozóra a falunap alkalmával került sor, s a 28 fős erdélyi delegáció
Gömörország szépségeit csodálhatták meg, így
ellátogatták Sajógömörbe, Zsípbe, Rimaszombatba, Hanvára illetve Felsővályba. Mondani
sem kell, hogy a községek nevezetessége
elnyerte a tetszésüket. Viszonzásképpen a
felsőrásiak megkapták a meghívót Erdélyországba.
moly

Rimaszombattól 8 km-re, a Rima bal partján, a Gótikus út mentén újabb templomot
sikerült rekonstruálni. Orlajtöréken (Malé
Teriakovce) található ezen az útvonalon
az egyetlen középkori templom, melyet a
helyi evangélikus gyülekezet vett gondozásba. A felújítási munkálatokat a SzK
Kulturális Minisztériuma 180 ezer koronával (5975 €) támogatta. A falu vezetése
további támogatások megszerzésén munkálkodik, hiszen a 15. századból származó
freskók szintén felújításra szorulnak.
he, foto: archív
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Kerti munkák
a 38. hétre

Nosztalgia

Szüret.
Egykoron közösségépítő szereppel
bírt, kicsik és nagyok, fiatalok
és idősek együtt szedtek, puttonyoztak, tapostak, préseltek…

Jeles napok
Szeptember 24. – Gellért: Gellért püspök neve
napjához gonoszjáró, boszorkányos hiedelmek
kapcsolódtak. Nyitánya volt a zárszámadással
és mulatságokkal párosuló, késő őszig tartó
pásztorünnepeknek. Gellért velencei bencés
szerzetes, majd apát, aki a Szentföldre indult,
de hazánkba érkezve, itt maradt. Szent István
fia nevelőjévé tette, és csanádi püspök lett.
Vatha pogány lázadói Buda környékén elfogják,
és a róla elnevezett hegy tetejéről a mélybe
taszítják. Szent László királysága idején avatják
szentté.
Szeptember 26. – Kozma és Damján: Arábiai
származású ikertestvérek és orvosok, akik betegeiket ingyen gyógyították, közben fáradhatatlanul hirdették az evangéliumot. Diokleciánus
császár alatt szenvedtek vértanúhalált 303-ban.
Első római templomukat IV. Félix pápa építette
a Fórumon. Ünnepük a VII. században került

a liturgikus könyvek közé. Orvosok, gyógyszerészek, szülésznők, borbélyok, fűszeresek,
cukrászok és antiquariusok védőszentjei.
Szeptember 29. – Mihály: Mihály főangyal,
a mennyei seregek vezére, a lázadó angyali
seregek legyőzője. A gonosz elleni küzdelem és
győzelem jelképe. Neve is ezt jelenti magyarul: ki olyan erős, mint az Isten. A temetők
védőszentje. A gazdasági évet lezáró ünnepek
egyike, ekkor tartották a Mihály-napi vásárokat. Ilyenkor adták ki régen a cselédek bérét,
s vették fel az új cselédeket, béreseket. Szent
Mihály után nem szabad a nagykabátot otthon
hagyni, ha kimegyünk a mezőre. Akik Mihály
előtt szüretelnek, megbüntetnek, mert savanyú
lesz a boruk. „Mihály napján hogyha dördül, jó
ősz után nagy tél gördül. Ha sok makkot hozott
Mihály, elkészítheted a szánkát.”
Balázs Emese

Könyvajánló
Bettes István: Hidegvölgyben
A gyermekverseket tartalmazó kötet a költő leleményes
ihlete nyomán – voltaképpen
egy Virágárvaház, ahol azok
a szebbnél szebb színben
pompázó vadvirágok élnek,
melyeknek a díszkertben
nem jutott hely. Ritkán látott
és hallott, gyönyörű nevű és még gyönyörűbb
ruhájú vadvirágok kelnek életre a kötetben,
hogy árvaságukat feledve a gyerekek között
virgonckodjanak. A virágokat Balázsy Géza
kelti grafikái keltik életre a versek mellett.

Kovács Magda:
A gonosz asszony hagyatéka
„Kovács Magda a látomásos
stílromantika fegyvertárát
újítja fel láttató erejű, erős
líraiságú, sűrű atmoszférájú,
sok szálból szövődő írásaiban;
egy rég feledett, babonákkal,
mítoszokkal telített mélyvilágot emel a szépirodalomba.

Gyümölcskert
Állítsuk össze az őszi telepítéshez
szükséges gyümölcsfaoltványok, cserjék
listáját. Megkezdjük a gödörásást. Legjobb
a 120x120x100 cm-es gödör. Az alma
mellett folyamatosan szüreteljük a körtét
is. A leszüretelt gyümölcsöt szállítsuk
óvatosan. A mogyoró szedéséről se feledkezzünk meg. A már leszüretelt alma- és
körtefákat védjük a varasodástól valamint
a kaliforniai pajzstetűtől, valamint a takácsatkáktól. Az alma és körte szedésekor
fontos teendő a gyümölcs átválogatása.
A ribiszkebokrokból távolítsuk el az
üvegszárnyú ribiszkelepke hernyói által
károsított vesszőket.

Szőlő
Szüretelés előtt a fürtökből vágjuk ki
a szürkerothadással és fakórothadással
fertőzött részeket. Ezeket mélyen ássuk
el. Az egészséges termést minél előbb
szüreteljük. Minél tovább várunk, annál
rosszabb lesz a bor minősége. Direkttermő
fajtákat sohase tegyük a többi közé, mert
kellemetlen ízt adnak a bornak. A leszedett szőlőt mindig gyorsan és még aznap
dolgozzuk fel. Ha lehet, használjunk
zúzó-bogyózót. A fehér borok készítésekor
a mustot azonnal válasszuk el a törkölytől,
a vörös borok esetében viszont a mustot
a törkölyön erjesztjük. A hordókat csak
háromnegyedéig töltsük musttal.

Zöldségkert
Líra és epika, próza és vers, ballada és virágének, népmese és tündérmese, konkrét valóság
és káprázat, álom és realitás villódzik pazar
keveredésben írásai legtöbbjében.” – ajánlja a
kötetet Szeberényi Zoltán.

Csáky Károly:
Szakrális emlékek nyomában I.
Alsószemeréd, Felsőszemeréd,
Felsőtúr, Inám, Ipolyszalka,
Ipolyvarbó, Mikszáthfalva,
Palást, Szalatnya, Szete és
Zsély bebarangolására invitálja
a kedves olvasót a sorozat első
kötete. Az Ipoly menti települések elsősorban egyházi
jellegű nevezetességeit, szakrális kisemlékeit
veszi szemügyre. A szerző írásaival ösztönözni
szeretné a téma iránt érdeklődőket a további
kutatásra, egy-egy terület elmélyültebb feltárására, erősítve hitbuzgalmunkat.
A könyvek megvásárolhatóak a Tompa Mihály
Könyvesboltban.
Összeállította: Homoly E.

A bimbóskelt folyamatosan szedjük, ezzel
elősegítjük a kisebb bimbók fejlődését.
A fejes- és vöröskáposztát most már ne
öntözzük, mert fejeik felrepedhetnek.
Az augusztusban palántázott fejessalátát
szedhetjük. Öntözését ennek is fejezzük
be. A sóskaágyást komplex műtrágyával
fejtrágyázzuk. Az augusztusi vetésű sárgarépát egyeljük ki. A hónapos retek talaját
gyomláljuk, porhanyítsuk. Hajtatáshoz készítsük elő a metélőhagymát, a 4-5 cm-es
részeket cserepezzük be és meleg helyen
tartsuk őket. Kezdjük a rebarbara telepítését. A hagymát ritka szövésű zsákokban
vagy kiterítve tároljuk.

Virágkert
Sok egynyári virág a fagyokig virít, ezért
továbbra is gondozzuk őket. A krizantémot
és a dáliát védeni kell a hirtelen lehűlés
ellen. A krizantémot még bimbózzuk.
A szárazkötészethez alkalmas virág félig
nyílt virágait vágjuk le és szellős helyen
szárítsuk meg. Örökzöldjeinket és a gyepet
továbbra is rendszeresen öntözzük.
Farsang István
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Két nap – két színház Rimaszombatban
K

ét nap alatt két színházi előadás várt a
rimaszombatiakra szeptember második
hétvégéjén. Előbb a komáromi Jókai Színház
látogatott el városunkba, akik Noël Coward Forgószínpad c. előadását mutatták be. Az előadást
Konter László rendezte, a bemutatója márciusban volt, s a színház az 55 éves jubileum
alkalmából ezzel az előadással szeretett volna
tisztelegni a társulat legendás színésznői előtt.
Maga a címszereplő forgószínpad egy öregotthon, ahol a színpadról már lelépett színésznők tengetik utolsó éveiket. Emberi sorsokat
mutat meg Coward komoly vígjátéka, s egyben
nagyszerű színészi lehetőséget kínál korosabb
színésznőknek. Szentpétery Aranka, Thirring
Viola, Németh Ica, Lőrincz Margit, Gombos
Ilona és Ferenczy Anna mellett Varsányi Mari,
Petrécs Anna, Szvrcsek Anita, Molnár Xénia,
Germán Zille és Pőthe István kapott jelentős
szerepet az előadásban, amely egyenetlenségei

és az évadkezdés számlájára írandó szövegbizonytalanság ellenére is részleteiben megható
estével ajándékoz meg bennünket. És egy-két
felejthetetlen színészi pillanattal. Ferenczy
Anna és Németh Ica lehetőséget kap a figura
egyéni tragédiájának megmutatására, s ezzel
mindketten maximálisan élnek is. Kár, hogy
csak ilyen ritkán láthatjuk őket színpadon. Másnap az 1963-ban alakult, s a szlovák színházi
életben is unikumnak számító Radosnai Naiv
Színház mutatta be tavaly júniusban színre vitt,
A világ teremtése c. előadását, amely ahogy már
megszokhattuk, Stanislav Štepka szövege alapján készült. A szerző (s egyben az Úr alakítója)
a maga utánozhatatlan cinikus humorával mutatja meg a világ teremtésének általa elképzelt
változatát. Örömteli, hogy mindkét előadásra
szép számú közönség volt kíváncsi.
jdj, fotó: Dömötör Ede

Alkotni csendesen, maradandót

S

zeptember 12-én Kapaszkodó nélkül
címmel Nagyferenc Katalin önálló kiállításának megnyitására került sor a rimaszombati
művelődési ház Ganevia Galériájában.
Volt tanítványa, Samu Levente mutatta be az
alkotásokat, s felidézte azokat a felejthetetlen

rajzórákat, amikor mint kisiskolás még csak a
tollal, ceruzával, ecsettel ismerkedve megtanulták gondolataikat képekben formálni,
ábrázolni. Több volt ez mint egyszerű rajzolás,
ezáltal megtanultak koncentrálni, figyelmüket
az adott alkotásra összpontosítani. Tanítása,
nevelése, odafigyelése, a rajzterem hangulata,
a zene együttesen szolgáltatták azt a keretet,
amely sok szép alkotást és sikert szült a különböző versenyeken. Az ilyen és ehhez hasonló
versenyek mellett számos pályázatra küldték
el munkáikat, amelyeknek születését a tanárnő
figyelemmel kísérte, s mindig hozzátett valami
pluszt, rámutatott, hogy min kell és lehet még
javítani, amitől egy-egy rajz, festmény jobb
tudott lenni az elvárásoknak megfelelően. Az
iskolai keretekből kilépve Nagyferenc Katalin
gyakran részt vesz művészeti táborokban, nagy-

Bemutatjuk: Hanvai Férfi Énekkar
Igo Aladár Tompa
Mihály szobrának
avatásán a Pusztán
c. versből adott elő
részletet a hanvai
férfi énekkar.

szerű látni, hogyan dolgozik, hogy alakítja a fát.
Mind a két magyar iskolában képzőművészetet
tanít. Szabad ideje jelentős részét a műhelyében
tölti, farag, fest, alkot. Műveihez többféle alapanyagot és technikát használ, a fa az az anyag,
amely a legközelebb áll hozzá, amivel leggyakrabban dolgozik. Az itt kiállított alkotások is e
műhelyben születtek, s mutatják be egy életmű
töredékét. A kiállításon láthatók olajfestmények, öntvény, domborműterv, plakettek, fából
készült szobrok, így szilvafából, cseresznyéből,
pácolt dióból, és pácolt platánból. Nagyferenc
Katalin szobrász és képzőművész élete és
munkája, s ez a kiállítás is nagyszerű példa
arra, hogyan dolgozhat egy ember csendesen,
a háttérben, s nőhet mégis nagyra, és alkothat
maradandót. A tárlat okt. 10-ig tekinthető meg.
Csölle Edit, kép: moly

Az egyház mellett működő Hanvai Férfi Énekkar 130 éves múltra tekint vissza. Általában
nemcsak Hanván, de a környező falvakban
temetéseken is szolgálnak. Újkori történelmében Haluska tanító úr, Igo Lajos bácsi, Katona
Géza vezették. Az utóbbi hetekben minden
kedden összejöttek, mintegy huszönöten, mert
a rimaszécsi énekversenyre készültek. A fiatalítás terén viszont itt is hadilábon állnak. „Ezelőtt
három évvel negyven meghívót küldtünk szét, s
abból csak négyen jeleztek vissza. Toborozzuk
a tagságot, de nagyon nehéz a mai fiatalságban
felkelteni az érdeklődést.” – mondja lapunknak
Juhász Elemér, az énekkar vezetője, a község
kántora.
Kép és szöveg: moly
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Ligárt Iván: a tánc gyönyörű érzés
A

harkácsi Ligárt Iván Kassán végzett banki
szakon, a szenvedélye mégis nagyban
eltér a gazdasági világtól, hiszen táncos és
táncot tanít. Annak idején még a bőrt rúgta, de
egy baleset miatt a futballt abba kellett hagynia.
Szülei unszolására tánciskolába kezdett járni, s
azt mondja, hogy úgy megtetszett neki, hogy a
mai napig ez határozza meg a mindennapjait,
mestertáncos és koreográfus lett, és a Show
dance tánccsoportot vezeti.

Mikor hoztad létre a tánccsoportot?
Két évvel ezelőtt. Elég gyorsan jött, mert nagy
volt az érdeklődés, főleg kisgyerekek körében.
Több mint 150 táncossal dolgozunk Tornalján,
most jelenleg a szabadidőközpont mellett.
Nagyon sok ügyes táncosunk van. Szinte
háromhavonta mutatunk be showműsorokat,
szerencsére mindig telt ház előtt. Olyan ötven
műsorszám van már mögöttünk.
A kicsiket és a nagyokat egyaránt Te vezeted?
Igen, én vagyok a csoportvezetőjük. Elsősorban
társas-, latin-, és standard táncokkal foglalkozunk, de balett alapokat is tanulunk, úgyhogy
minden stílust meg lehet találni nálunk.
Működésünket fel lehet fogni tánciskolának is,
de egyelőre úgy működünk a szabadidőközpont
mellett, mint egy tánckör.
Hánytól hány éves korig, s honnan érkezhetnek
a tagok?
Többnyire most a gyerekek Tornalja és környékéről vannak. Öt évtől akár hetvenévesig
is jelentkezhetnek. Volt egy olyan hölgy, aki
65 évesen kezdett el hozzánk járni táncolni,
s annyira elégedett, hogy a mai napig szeret
velünk táncolni. Úgyhogy mindenkit szeretettel
várunk.
Milyen gyakran tartotok próbákat?
Minden nap, más-más csapattal. Hétfőn jönnek
a legkisebbek, kedden már a nagyobbakkal
foglalkozunk, be vannak osztva, vannak csopor-

tok, amelyek hetente kétszer-háromszor járnak.
Akik szeretnének többet is elérni, azoknak
annál több próbán kell részt venniük.
Tornalján kívül hol léptetek már közönség elé?
Nagyon sok helyen felléptünk már, külföldön is
voltunk Csehországban, Magyarországon. Igen
sok helyre hívnak minket, de annyi a felkérés,
hogy már nem is tudunk mindenhová elmenni.
Eddig falunapokon vagy városok kulturális
műsorain vállaltunk fellépéseket.
S komolyabb terveitek is vannak?
Igen, ősztől szeretnénk részt venni táncversenyeken is. Sok külföldi táncversenyre szeretnénk eljutni, hiszen nyitott a világ, s reméljük,
hogy sikeresek is leszünk. Azon dolgozunk,
hogy minél jobbak legyünk.
Tudjuk, hogy Te is táncolsz. Magadról elárulnál
pár dolgot az Olvasóknak?

Huszonöt éves vagyok, s igen, én is táncolok
a partnernőmmel elég magas szinten, egy
rozsnyói táncklubban. Tizennégy éves koromtól
táncolok, sok mindenen átmentem már, egy
ideig külföldön is táncoltam, részt vettem
egy-két tévés táncversenyben, ahol elég szép
eredményeket értem el.
Láthattunk a Megatánc válogatójában is.
Igen, nagyon kevés kellett ahhoz, hogy bejussak
a döntőbe. Egészen a kapu előtt voltam.
Mit jelent számodra a tánc?
Csodálatos dolog. Sokat utazik az ember, sok
mindenkit megismer. Nagyon jó, mert elsősorban a saját testével foglalkozik, s ennél gyönyörűbb érzés nem kell.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és
sok sikert.
Homoly E., fotó: a szerző
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 39. hétre
Szeptember 27-én, szombaton
Média gyógyszertár
Szeptember 28-án, vasárnap
Dr. Max gyógyszertár a
Kauflandban

Fogorvos
Szeptember 27-28-án, szombat-vasárnap

MUDr. Dulovičová Agáta.,
Mikszáth K. u. 1., tel.: 56 23 196

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
szeptember 16-án  az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Katarína Klincková, Jozef Gríger,
Roman Oros, Ján Galo, Igor
Andráš, Ján Stehlík, Radoslav
Rimavec, Roman Drugda,
Ladislav Radič, Miloš Trocha
Rimaszombatból, František
Zvozil, Radoslav Urbanec, Pavel
Petráš, Vladimír Sakáč, Filip Grác,
Anna Grácová Nyustyáról, MUDr.
Jozef Holý, Ivan Holý, Lucia Holá
Ájfalucskáról, Miroslav Kováč,
Denisa Hrušková, Diana Bencová,
Vojtech Radič, Ján Vranský
Klenócról, Alžbeta Ištóková,
Barnabáš Ištók, Viktor Tóth
Lőkösházáról, Elena Uhrinová,
Ondrej Uhrin Szabópusztáról,
Jaroslav Pap Bakostörékről,
Ľubomír Urc Utekáčról, Miroslav
Chromek, Vladimír Bystriansky
Meleghegyről, Martin Malík, Ján
Malík Fazekaszaluzsányból, Ján
Zvara Derencsényről. Először adott
vért: Imrich Jacso Velkenyéről,
Viera Bodová, Branislav Bodo
Ájfalucskáról.

MOZIMŰSOR
Szeptember 24 és 25.
szerda és csütörtök 17.45
órától,
Az üresfejű
amerikai kalandfilm
Szeptember 24 és 25.
szerda és csütörtök 20.00
órától,
Ámor elszállt
amerikai romantikus film
Szeptember 26-27-28.
p. – szo. – v. 16.00 és 17.45
órától,
WALL-E
amerikai komédia
Szeptember 26-27-28.
p. – szo. – v. 20.00 órától,
Szuperhős
amerikai komédia

Meghívók
II. Szombathy Viktor Emléktúra –
szeptember 27.
A Bástya Egyesület, a 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat és a feledi Szombathy Viktor Alapiskola
idén szeptember 27-én rendezi meg a II. Szombathy
Viktor Emléktúrát a Szinyecre. A szervezők minden
érdeklődőt szeretettel várnak. Indulás reggel kilenc
órakor Rimaszombatból autókkal Nyustyára a rimaszombati cserkészek Daxner utcai otthonától, majd
onnan gyalogszerrel a Szinyec hegyre, Szombathy
Viktor kedvenc túrahelyére. Az emléktúrára mindenkit szeretettel várnak a szervezők, megérkezés
és élménybeszámoló a cserkészotthonban ugyanaznap 16 órakor. A túrázók fogadásáról a rimaszombati Öregcserkész Klub gondoskodik.

Magyar konyha hete
Rimaszombatban – szeptember 22-26.
Az Egyesített Középiskola szeptember 22-26.
között ismét megrendezi a Magyar konyha hetét
Rimaszombatban a Fekete sas és a Junior Komplex
étteremben. Az ételeket az iskola diákjai és a szakoktatók a magyarországi partneriskolával közösen
készítik. Többek között megkóstolhatják a magyar
gulyást, sertéscombot erdélyi módra, hortobágyi
palacsintát, halászlét stb. Mindenkit szeretettel
várnak!

Felhívások
Szakkörök
a rimaszombati VMK-ban
Szeptemberben ismét megújul a Városi Művelődési
Központ (VMK) klubtevékenysége. Minden hétfőn
és csütörtökön 18.30-kor aerobic kör (basic aerobic,
body styling) működik. Jógázni szerdánként 18.00
órától lehet. Orientális táncokat (pl. hastánc) is
elsajátíthatnak szerdánként este hat órai kezdettel.
Az Impulz versenytánc klub is várja az érdeklődőket. A gyerekcsoport kedden 15.00 órától, az ifjúsági csoport szintén kedden 16.00 órától, a felnőttek
szerdánként este hat órától (kezdők) és hét órától
(haladók) találkoznak. Hip-hop és diszkótáncokra
11 éves kortól várnak jelentkezőket minden kedden
és pénteken 14.30 órától. Az idén is megnyílik
a Crazy modellstúdió manökenhallgatók számára,
ahová szintén várnak minden érdeklődőt korhatár
nélkül. A VMK minden foglalkozásra szakképzett
lektorokat biztosít. Információk Táňa Koniarovánál
a 047/5621550-es telefonszámon.
vh_38

Az Év Irodalmi Alkotása
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága (SZMÍT) Az
Év Irodalmi Alkotása Pályázat címmel szépirodalmi pályázatot hirdet szlovákiai magyar szerzők
számára. A pályázatra benyújtható minden olyan
magyar nyelven írt széppróza vagy vers, amely
nyomtatásban még nem jelent meg, s amelynek
közlési jogával a szerző rendelkezik. Egy szerző
csak egy művel vehet részt a pályázaton. Tematikai
megkötés nincs. A pályaműhöz külön, zárt boríték-
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ban csatolandó szerzőjének neve és lakcíme. Ezen
a borítékon legyen feltüntetve a pályázó jeligéje
is. A külső borítékra pedig kérjük ráírni: Szépirodalmi pályázat. Levélcím: Spoločnosť maďarských
spisovateľov na Slovensku, Alžbetínské námestie 1,
929 01 Dunajská Streda. A pályázatok beérkezési
határideje: 2008. október 29.

Kiírta pályázatait
a Szülőföld Alap
Megjelentek a Szülőföld Alap 2008. második félévi
pályázati felhívásai. A pályázatokat mindhárom
kollégium esetében október 15-ig kell benyújtani a
Szülőföld Alap Irodánál. Újdonságnak számít, hogy
interneten is beküldhető a pályázati adatlap. A
szlovákiai keretből a szlovákiai székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező intézmények, szervezetek
pályázhatnak. A pályázat benyújtásának módja: A
pályázatokat (a Szülőföld Alap honlapján megtalálható Pályázati Adatlapot) egy eredeti példányban,
postai küldeményként a Szülőföld Alap Iroda, 1357
Budapest. Pf. 1. címre kérjük eljuttatni, vagy elektronikus pályázat formájában benyújtani. Pályázni
az Önkormányzati együttműködési és Informatika
Kollégium, az Oktatási és Szakképzési Kollégium és
a Kulturális, Egyházi és Média Kollégium kiírására
lehet. Bővebb tájékoztatás és az adatlap a Szülőföld Alap honlapján található, a www.szulofold.hu
címen.

Nyilvános rendelet – értesítés
Rimaszombat Városa éresíti a Felsőpokorágyi
kaszterben tulajdonnal, albérlettel és telekkel
rendelkező polgárokat, hogy egyes telkek esetében
új nyilvántartási eljárást kezdeményez és a jogviszonyt is felülvizsgálja.
A Rimaszombati Kataszteri Hivatal, mint illetékes
szerv a SZNT 180/1995, földtörvény 3-as paragrafusa 2. bekezdésének a) és b) pontja alapján
a kifüggesztés napjával elkezdi egyes telkek és
földtulajdonok nyilvántartásának megújítását a
felsőpokorágyi kataszterben.
1. Felhívjuk a tulajdonosok, bérlők és más érintett
személyek figyelmét, hogy nyújtsanak adatokat
az érintett területről, a használatáról és a jelenleg
érvényes jogi viszonyokról. Az adatokat az e célra
létrehozott bizottság várja 2008 október 31-ig
munkanapokon 9.00 és 15.00 között.
2. Meghatározza mindazon, az eljárásban érintett
tulajdonosoknak és más résztvevőknek a tulajdonjogot igazoló iratok előterjesztését munkanapokon
9.00 és 16.00 között, amelyet az 1. pontban meghatározott személyek nem terjesztettek be 2008
január 30-ig.
Az adatokat a megfelelő okiratokkal együtt kérjük a
bizottság elnöke, Anna Brezovická címére eljuttatni
(Rimaszombati Városi Hivatal, Svatopluk u. 9 – Jogi
és Vagyongazdálkodási osztály, III. emelet, 25. sz.
ajtó, telszám: 047/5604633)
3. Felvilágosítja az eljárásban résztvevőket (a jogos
birtokos örököseit is), hogy javaslatot nyújthatnak be a 11-es pragrafus 1. bekezdése alapján a
földterület kitartással való tulajdonba vételére. A
javaslatot csak az eljárás céljából lehet benyújtani,
s legkésőbb óvást lehet eszközölni a földterület
megújított nyilvántartása regiszteri kivonata ellen.
VH-38
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Állás
• Az RK Stúdió fodrásznőt
alkalmaz. Előny a vállalkozói
engedély. Tel.: 0903 551 931
1286-39
• Ambiciózus fiatal embereket
keresek irodai adminisztratív
munkára – telefonok, szerződések, levelezés stb. Info: 0918
815 088, 0910 108 714
1348-38

Állatok
		
• Választott malacok eladók.
Tel.: 0905 54 48 91
1649-38
• Eladó biagle kiskutya, papír
nélkül. Tel.: 0905 123 176
1335-40
• Eladó 200 kg hízósertés. Tel.:
047/56 96 581
1339-39
• Malacok eladók, ár megegyezés szerint. Tel.: 0907 878 560
1340-39
• Eladó tíznapos borjú SS. M:
0905 701 764
1365-38

Ingatlanok
• Eladó vagy tartósabb időre
bérbe adó egy saját tulajdonban
lévő háromszobás lakás Rimaszombatban a Rozsnyói úton.
Tel.: 0918 133 160.
1300-38
• Eladó egyszobás lakás a Nyugat-lakótelepen. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0915 826 268.
1302-39
• www.makroreality.sk
1305-19
• Eladó kétszobás lakás Rimaszombatban a Nyugat lakótelepen. Tel.: 047/56 27 184
1333-39
• Kiadó egyszobás, bebútorozott
lakás. Tel.: 0907 287 796
1350-38
• Eladó kétszobás teljesen átépített saját tulajdonban lévő lakás
Nyustyán 600 000 koronáért +
megegyezés. Tel.: 0948 114 767
1360-38
• Rimaszombat közelében
vennék családi házat. Minden
ajánlatot megfontolok. Tel.:
0910 373 381 este hat után.
1363-38
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Egyéb
• Eladó ebédlőfal és ülőgarnitúra, ár 16 000 korona, megóvott
állapotban. Tel.: 0908 265 822
1338-38

Autó – motor
• Eladó Fiat STILO, 2003, 1,6, 16
W, 105 lóerő, háromajtós, 52 000
km, piros. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905 509 871
1666-43
• Eladó Škoda Fabia Sedan 1.4
MPi, gy. é 09/2001, comfort,
kiváló technikai állapotban (2
x airbag, el. ablak, vontató, téli
gumi, defend lock stb.). Nem
karambolozott, rendszeresen
karbantartott, váltó, filter és
olajcsere után. 130 000 km, első
tulajdonos. Ár 165 000,- Sk,
megegyezés lehetséges. Tel.:
0905 743 364
1341-38

Szolgáltatások
• Kavicsot, homokot és követ
szállítok kedvezményes áron.
Tel. 0908 495 173, 047/56 94 226.
953-39
• Középiskolai tanár angol nyelvet oktat, felkészít érettségire.
Tel.: 0907 853 164
1261-38
• Teljes pénzügyi szolgáltatás.
Kedvező kölcsön. Tel.: 0915
950 427.
1324-3
• Jóslás kártyából, múlt-jelenjövő. Cserencsényi út 22 (a
Munkaügyi Hivatal mellett)
Rimaszombatban. Nyitva tartás
hétfőtől péntekig 9.00 – 15.00 ó.
Kapcsolat: 0915 228 482
1356-38,41
• Könyvelés vezetése. Tel: 0911
846 062
649-38

Az Egyesült Szakközépiskola (Sport u. 1., Rimaszombat) helyiségeket (a
kávézó) kínál albérletbe
Rimaszombatban a Junior komplex épületében a
Vasút utcán 119 m2-en.
Az érdeklődők a kérvényeiket az iskola titkárságára küldhetik.
2239-39

PROFI
4 – 6 fős gipszkarton szerelő csapatokat keresünk
tartós NÉMETORSZÁGI
munkára. 1 fő német nyelvtudással rendelkezzen. A
többiektől magyarnyelv
ismeretet várunk.
Info.: 00491752982829
2226-38

LILIPUT
Gyermekruha
a posta mellett
Rimaszombatban.

EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat
meghívjuk Önt:

NYÁRI ÍNYENCSÉGEKRE
OLCSÓ ELSZÁLLÁSOLÁS
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
Felveszünk: pincért/-nőt
adminisztratív munkaerőt a recepcióra
Feltételek: magyar-, angol nyelv
középiskolai végzettség
számítógépes ismeretek (egyszerű
könyvelés)
Tel.: 0918 392 513
Bérbe adok:
- raktárt rámpával az STK épületében
- irodákat az STK areáljában
Tel.: 0907 830073

Új

őszi áru
érkezett!
2222-38

STK felvesz:
- technikust (minden típusú jogosítvány)
- adminisztratív munkaerőt
Tel: 0907 830 073

„Nem az a fáj- 2016
dalom, melytől
könnyes a szem,
hanem amit a
szívünkben hordunk, némán,
csendesen.”
Fájó szívvel
emlékezünk
halálának 15. évfordulóján.

Rácz
Annára

(Gesztete)
Gyermekei és családjaik

A leggyorsabb
lövőt keresik
A rimaszombati lőtéren Európa
leggyorsabb lövőjét keresik. A címet eldöntő Európa bajnokságra
október 3. és 5. között kerül sor,
amelyre a sportág iránt érdeklődőket is szeretettel várják.

Szemünkben
könnyek,
szívünkben
örök bánattal
emlékezünk
1998. augusztus
8-án, a szeretett
férjre, édesapára, nagyapára,

Mázik
Lászlóra
(Várgede)

halálának évfordulóján
emlékét szívünkben örökké őrző:
felesége, fia, valamint az egész rokonság.

sport / hirdetmÉnyek
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Negyvenéves a Slovan röplabdacsapata

Az 1968-as csapat Šárka Moncoľová-Schmidtová vezetésével

A

VK Slovan Rimaszombat röplabdacsapata
az idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját, amelyre a Polgármester kupájáért kiírt
verseny VII. évfolyamán emlékeznek szeptember 27-én a Tompa Alapiskola Nyugat-lakótelepi
tornatermében 9.00 órától. A klubnak jelenleg
65 tagja van, az elnöke JUDr. Štefan Baláž, aki
1968-ban Šárka Moncoľová-Schmidtovával és
Udvardy Kálmánnal a klubot megalapította.
„1968-ban részt vettünk a Rysy-túrán, köztük
10 diáklány az egykori közgazdasági iskolából
(Kereskedelmi Akadémia), akik megnyertek egy
röplabdatornát, s mezeket, hálót és labdákat
nyertek jutalmul. Így jött létre a klub, amely TJ
Slovan Rimaszombat név alatt működött, s már
negyven éve, hogy benevezett a kerületi bajnokságba.” – emlékszik vissza a kezdetekre Baláž.
A csapat később vette fel a VK Slovan nevet. A
kerületi bajnokságból három év után feljutottak
a második ligába, ahol nyolc évet töltöttek el.
Később, amikor átszervezték a bajnokságot,
két első ligát hoztak létre, s a mai napig a keleti
csoportban szerepelnek. A klub első elnöke Ing.
Ondrej Kontra középiskolai tanár volt, s az ő
érdeme volt az Iskola utcai Kollégium melletti
röplabdapályák kiépítése is. 1978-88 között
az elnöki teendőket Ing. Daniel Sivák látta el,
s ezalatt az idő alatt a futballpálya mellett 5
röplabdapályát építettek ki. 1988-90 között a
klubot Veno Balcár vezette, akit JUDr. Štefan
Baláž követett, aki a mai napig a klub élén
áll. Baláž szeretne mindazoknak köszönetet

mondani, akik tettek a klubért, így a kezdetekkor sokat segítettek az alábbi bizottsági tagok:
Miroslav Madžo, Peter Bolha, Štefan Klaubert,
MVDr. Jaroslav Barto, Igor Antal, később JUDr.
Igor Kališ. A negyven év alatt már 4 generáció
cserélődött ki a csapatnál, amelynek első edzője
Šárika Schmidtová–Moncoľová volt, s legtovább
Mária Máteová-Dušeková és MUDr. Zlatka

Kontrová-Očovaiová játszott a csapatban. A második generációt Ing. Elena Šivarová-Pechová
vezette, s a csapat alapjátékosai közé tartozott
Jana Deáková-Babicová, Mgr. Eva BožutováViteková, Mgr. Mária Mátéová-Dušeková, Vlasta
Šinglárová-Struhárová, Darina MyslovicováAntalová és Edita Benda-Kubincová. A harmadik generációból meg kell említeni Marcela
Mičková-Balcárovát, Lýdia RendekováBalcárovát, id. Alena Kudlíkovát és Mgr. Jana
Kurekovát. A jelenlegi csapat alaptagjai: Zora
Megelová-Juhaniaková, Lýdia Rendeková,
Kristína Pálmayová-Kočišová, Jarka Drugdová,
ifj. Alena Kudlíková, Alexandra Hrivnáková és
Mariana Chodúrová. A csapat edzői voltak:
JUDr. Štefan Baláž, Ľubo Geľo, Igor Antal, Mgr.
Jana Kureková, Jana Deáková-Babicová, JUDr.
Igor Kališ, RNDr. Peter Nôta, Mgr. Jozef Mitter
és Mgr. Rastislav Šimko. A csapat jelenleg
a második legmagasabb osztályban játszik A.
Kudlíková vezetésével, s a csapat tavaly a 2.
helen végzett az iglóiak mögött.
„Meglátjuk, hogyan jön ki a lépés az új évadban. Szeretnénk megnyerni a bajnokságot,
s mindent megteszünk azért, hogy sikeresen
szerepeljünk a feljutásért vívott helyosztón is.
De ehhez egy-két játékossal meg kell erősíteni
a játékoskeretünket” – ismertette a terveket
a szakosztály elnöke.
M. Kanalová/ford. jdj, foto: archív

A VK Rimaszombat csapata a 2007/2008-as évadban: felső sor balról: Ing. M. Juríček, a klub főszponzora, Z. Megelová, K. Pálmayová, A. Hrivnáková, J. Drugdová, id. A. Kudlíková, JUDr. Š. Baláž klubelnök, alsó sor balról: L. Rendeková, L. Kačániová, M. Chodúrová, S. Bartová, ifj. A. Kudlíková

Krónikus panaszokkal forduljon a Vasút u. szakrendelőbe
Krónikus fájdalmakkal foglalkozó szakrendelő Rimaszombatban, a Vasút utcában (Železničná u. 23.), a második emeleten található. Szívesen fogadnak mindenkit, akinek bármilyen eredetű fájdalma van, pl. fej, hátgerinc, izom, izületi, belső-szervi panaszok stb. Gyógyszeres kezelésen kívül egyéb
kezeléseket is nyújtunk, pl.: infúziós, izomrelaxálós (TENS, vákuumterápiát köpölyözéssel, perifériás ideg blokkokat, akupunktúrát – ez utóbbit a
menstruációs problémák sikeres kezelésére is.) A pácienseknek az Union és Dôvera biztosítókból a kezelést a biztosító téríti. Az Apollo biztosítókban
lévő betegeket a biztosítójuk limitálja! Az Általános (VšZP) és Közös (Spoločná) Biztosítóban biztosított betegek a kezelést saját maguk térítik! A
paciensek pontos időre vannak berendelve! (hétfő, szerda, péntek) Tel: 047/5424195
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Janečka a Duklában folytatja

Gibala gólja három pontot ért

A

múlt héten végérvényesen eldőlt, hogy Marek Janečka a
besztercebányai Duklában folytatja a pályafutását. A gyors
jobbhátvéd hároméves szerződést írt alá a Corgoň ligás Duklával.
„Nagyon jól éreztem magam Rimaszombatban, nem tudom, hogy
találkozom-e még valaha valahol ennyire szuper bandával, mint itt.
De a pályafutásom szempontjából most már ideje az élvonalban is
kipróbálni magam” – búcsúzott Janečka. Az első Janečka nélküli
meccs a Rózsahegy B ellen megmutatta, az agilis hátvéd nem annyira a védelemből, mint inkább a támadásból fog hiányozni. „Nagyon
jó védelmünk van, védekezésben fogjuk tudni pótolni Marekot.
Csakhogy ő támadásban is aktív volt, ezt már nehezebb lesz megoldani. Ha keresni fogunk valakit Janečka helyére, az biztosan nem
hátvéd, hanem egy konstruktív középpályás lesz” – mondta Karol
Kisel edző.

Rimaszombat – Malajzia 2:2
Érdekes nemzetközi összecsapást rendeztek múlt héten kedden: a
rimaszombati futballcsapat Malajzia válogatottjával találkozott. A rimaszombatiak a Kuciak–Migaľa, Mujkoš, Rubint, Morháč–Sihelský,
Vargic, Zsivanovics, Filo–Čižmár, Gibala összeállításban kezdtek,
csereként szóhoz jutott Fedor, Líška, Árvay, Gibaľa, Betík és Szabó
is. A malajziaiak kétszer vezettek, ám Čižmár és Zsivanovics révén
csapatunk mindkétszer egyenlíteni tudott.

Ušetríte 699,- Sk/23,20 €
POZNÁTE Z TV

24. 9. - 7. 10. 2008
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Panvica PRESTO s pokrievkou 28 cm
+ Kuchynský zásobník 4v1
PRESTO serpenyő fedővel 28 cm
+ fóliatároló 4 1-ben
pri kúpe samostatne panvica
za 1199,- Sk/39,80 €
zásobník za 499,- Sk/16,56 €

45-dielna, materiál: tvrdené sklo,
vhodné do mikrovlnnej
rúry aj umývačky riadu

1599,- Sk

z
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pri zakúpení oboch
položiek súčasne

££±¡¦ €

ZĽAVA
40%

159,- Sk
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„Nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz lesz győznünk” – ismerte el
a mérkőzés után Karol Kisel, a rimaszombatiak trénere. Pedig az elején
úgy tűnt, nagyon sima 90 perc lesz, miután a csapat az első valamirevaló
akcióból rögtön gólt szerzett. Mráz passzolt a balszélen Lazúrhoz, remek
beadása után Sihelský lövése még levágódott, Gibala viszont a hálóba
kotorta a labdát. A 24. percben Filo szabadrúgása után Rubint alig fejelt
mellé, hat perc múlva Lazúr remek labdaszerzése után Gibala a kapusba
lőtt, Piszár meg mellé. A 33. percben gyönyörűen kijátszott akció végén
Sihelský rettenetesen rosszul találta el a labdát, a 43. percben pedig
Piszár próbálkozott szabadrúgással, nem túl eredményesen.
A második félidőben kicsit feljavultak az addig nem sok vizet zavaró vendégek, különösen az után, amikor félórával a meccs vége előtt
Molnár két friss embert küldött pályára. A 65. percben mégis majdnem
befellegzett minden reményüknek – Sihelský nagyszerűen csapott le a
labdára, de tiszta ziccerben sem volt képes túljárni Penksa eszén. Így
aztán a drukkerek az utolsó percig tűkön ültek – mert bár a Ladislav
Molnár vezette rózsahegyieknek nem voltak kijátszott helyzeteik, bátran
támadtak, és játékukban benne volt a „talált gól” lehetősége. A bajnokság legjobb védelmével büszkélkedhető rimaszombatiak azonban
nem engedték ki kezük közül a három pontot. „Örülünk a győzelemnek – mondta a meccs után vidáman Kisel. – Öröm nézni, hogy milyen
kedvvel, akarattal várják a fiúk az egyes meccseket. Nem mindig szemet
gyönyörködtető a játékunk, ez igaz, a szurkolók kritizálhatnak is, de ha
a táblázatra néznek, biztosan a mi oldalunkra állnak. Kilenc meccs után
18 pontunk van, és a második helyen állunk…”
Rimaszombat–Rózsahegy B 1:0 (1:0)
Góllövő: Gibala (15.).
Sárga lap: Ádám, Zsivanovics.
Játékvezető: Richtárik, 571 néző.
Rimaszombat: Kuciak–Filo, Geri, Rubint, Mráz–Sihelský, Zsivanovics
(90. Čižmár), Ádám (64. Mujkoš), Lazúr–Piszár, Gibala (86. Líška).
A rimaszombatiak a 10. fordulóban szombaton (szeptember 27-én)
a Privigye csapatát fogadják.
B. T.

49,90 Sk

Reisz András jelenti
A jövő hét folyamán napról-napra kissé melegebb lesz és a még hét elején jellemző felhős, időnként esős időjárás is megszűnik. A hét közepén
már több órás napsütésre is számíthatunk és a hűvös hajnalokat követően napközben már 15 fok fölé, csütörtökön már 20 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, de ez persze még mindig elmarad az átlagostól. A
jövő hét végére egyelőre nem látszik újabb esős idő, bár a hőmérséklet
kissé csökkenni fog ismét. Tehát összefoglalva, továbbra is melegen kell
öltözködni, csak a jövő hét közepén a nappali órákban lesz a mostaninál
kellemesebb hőmérséklet.

Mletý mäsový
prípravok z bravčového
a hovädzieho mäsa MIX
500 g, balené v ochrannej atmosfére,
1 kg = 59,80 Sk/1,984 €,

cena za 1 kg

eg kellett küzdenie a három pontért a rimaszombati csapatnak
a Rózsahegy B ellen – bár Gibala már az első negyedórában
vezetést szerzett, a szurkolók a lefújásig nem dőlhettek hátra.

24. 9. – 30. 9. 2008

ZĽAVA
37%

ên
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££±¡¦ €

24. 9. – 30. 9. 2008
POZNÁTE Z TV
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Rimaszombat – Rózsahegy B 1:0
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Kiadja a Rimaszombati Városi Hivatal. Főszerkesztő: Juhász Dósa János (tel.: 047/56 04 676, e-mail: jan.juhasz@rimavskasobota.sk) Szerkesztő: Homoly Erzsébet (tel. 047/58 11 310, e-mail:
gomorihirlap@rimavskasobota.sk). A szerkesztőség címe: 97901 Rimaszombat (Rim. Sobota), Svätopluk u. 5, P.O.Box 79. Hirdetési iroda: Dana Vojteková (tel. 56 04 673, fax: 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. Engedélyszám: 2/2000.
Terjeszti: A Mediapress és magánterjesztők. Kapható: a régió standjain, egyes boltjaiban, a postahivatalokban és a rimaszombati Tompa Mihály könyvesboltban.

2008. 9. 22.
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Kézpénze van otthon, s nem szeretne gondot az euróátváltással?
Van Önöknek egy biztonságos és egyszerű megoldásunk.

OTP Konto Euro-Start
Az OTP Euro-Start Konto előnyei:
Probléma nélküli korona átváltás euróra
Ingyenes*
— számlanyitás és -vezetés
— debet és kredites számlatételek
— Cirrus/Maestro vagy VISA Electron bankkártya
kiállítás
— pénzfelvétel az OTP bankokból
— pénzbetét és –felvétel készpénzben
— bankkártya- és számla megszüntetés
* A kezelési költségek elengedése 2008. szeptember 1-től 2009.
január 31-ig érvényes. 2009. február 1. az OTP Konto Euro-Start
átkonvertálódik OTP Konto-ra, ha az ügyfél nem dönt másképp.
2229-38

Filó cukrászda és pékség
Fő tér 23. Rimaszombat

Sütemények és péktermékek
gazdag kínálata
Megrendelésre különböző torták
sütését vállaljuk.
Megrendelésre bebiztosítjuk termékeink
szállítását a forgalmazóknak.
Tel: 047/58 111 90

Költöztetés és áruszállítás
Fiat Ducato 2,3 JTD, 2007
– bérbe adom, esetleg a leasing
folytatóját keresem
Tel.: 0908 948 971

Hirdessen
magyarul is!

2244-38

Bérelhető városi
épületek
Rimaszombat Városa bérbe kínálja:
a) az egykori alapiskola épületét
Baktiban
b) irodahelyiségeket (egykori vendéglő) Alsópokorágyon a kultúrház
épületében – 110,62 m2.
A kérvényeket a rimaszombati
Városi Hivatal Jogi és Vagyongazdálkodási Osztályára (97901 Rimaszombat, Svätopluk 9.) küldhetik. Bővebb
információ az alábbi tel. számokon:
047/5604631, 5604626, 5604633.

