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Kedden tárgyalnak a
rimaszombati képviselők

A tartalomból:

* Fogy a gyerek!
* Képviselők Kolínban
* Divosud színjátszó társulat
* Kicsi Hang Gömörben
* Petőfi Sándor Salgó című verse
* 190 éve született Tompa Mihály
* Cserkésznap
* XXV. Gömör-Kishonti Vásár
* Gömör- és Euro-Rima Expo

Sajószentkirály
község első írásos emlékének 75. évfordulója alkalmából, szeptember 15-én
felavatták és felszentelték a falu barokk
kastélyának kertjében Mag Gyula szobrászművész Szent Lászlóról, a község
védőszentjéről készült bronzszobrát.
(A felvételen az alkotó a szoborral) A
szoboravatáson képviseltették magukat:
a magyarországi kormányhivatal részéről Dr. Törzsök Erik, a Nemzetpolitikai
Ügyek Főosztályának főigazgatója, Dr.
Haraszti Attila a Koordinációs Osztály
szlovákiai ügyekkel megbízott munkatársa, Csáky Pál az MKP elnöke és
további parlamenti képviselők, Simon
Zsolt mérnök és Szögedi Anna magiszter, a Szent Király Szövetség képviseletében Kalotaszentkirály /Erdélyből/,
Bakonyszentkirály és Szentistvánbaksa
/Magyarországról/, Királyfiaakarcsa és
Sajókirályi képviselői.

Döntenek a féléves jutalmakról, a Városi Rendőrség létszámbővítéséről,
beszámolnak a féléves tevékenységekről
A napirendi pontok tartalmazzák
a Városi Tanács tevékenységéről
szóló beszámolót, jelentést adnak
a gazdálkodás céljairól a városi
erdőkben, a vagyonjogi kérdésekről. Javaslat hangzik el a város
költségvetésének harmadik módosítására, informatív beszámolót közölnek az adóhátralékok és
egyéb követelések behajtásáról.
A főellenőr beszámol eddigi tevékenységéről, majd jelentést olvasnak fel a Városi Tanács és a Városi
Képviselőtestület határozatainak
teljesítéséről. Következő pont a
személyzeti-szervezési kérdések,

azon belül is 2007-es év első félévi jutalmainak megítéléséről,
a Gömöri Hílap Szerkesztőségi
Tanácsának személyi változásairól. Az egyéb programpontban
szó lesz a volt kaszárnya kihasználhatóságáról, a Városi Lakásigazgatóság tevékenységéről, az
Energobyt társaság távfűtési árainak és alaptőkéjének csökkentési
javaslatairól, a Városi Rendőrség
létszámbővítéséről és a szelektív
hulladékgyűjtésről. Lehetőség
lesz a képviselői felszólalásokra
és az általános vitára is.
he, Fotó: kan

HIRDETÉS

Rimaszombat, 2007. szeptember 28-29.

XXV. Gömör-Kishonti Vásár

Helyszín: Fő tér és Kishonti utca
Ünnepélyes megnyitó szeptember 28-án 13:30-kor
Rimaszombat, 2007. szeptember 27-29.

V. Gömör-Expo
II. Euro-Rima-Expo

szlovák-magyar kereskedelmi kiállítások és vásár
Helyszín: Városi Művelődési Központ
Ünnepélyes megnyitó szeptember 27-én 8:30-kor

2227
Vadex, k.f.t,
Rimaszombati Húsvár
Bartók B.. 24., Rimaszombat

AKCIÓ:

Hegyesi kolbász - 130 Sk/kg
Hurka - 65 Sk/kg
Vasút u. 9, Rimaszombat

Szöveg és kép: Doró György

A forgalomelterelés nagy
port kavart a Virág utcában
Szeptember 14-én a Jánošík utcában
csatornahálózatot építettek, ezért a
forgalmat elterelték a Virág utcába.
Sajnos, munkájuk során megfúrták
a vízvezetéket. A környék lakói szinte
egész nap víz nélkül maradtak, sőt a
Virág utcaiak aznap kénytelenek voltak az utca irtózatos porát belélegezni ugyanis Rimaszombat ezen utcája
még mindig nincs kiépítve, leaszfaltozva.
folytatás a 2. oldalon

szebb lakás,
szebb körülmények + tetők.
www.valea.sk, valea@valea.sk
Nyustya, Francisci u. 167.

2293

A Rimaszombati Városi Képviselőtestület 2007. szeptember 25én, kedden 9 órai kezdettel tartja
soron következő ülését a Tompa
Mihály téri egykori Megyeháza
épületének üléstermében. Rimaszombat 25 képviselője nyilvános tanácskozáson tárgyalja
majd a műsorra tűzött programpontokat. Mudr. Cifruš István,
MPH polgármester ezúton is értesíti a lakosokat, hogy a SzNT
369/1990 számú, a helyi önkormányzatokra vonatkozó törvény
13. par. 4. bek. értelmében egybehívja a a képviselőtestületi ülést.

2

VÁROSUNK ÉLETÉBŐL

2007. szept. 24.

lapszérle

Fogy a gyerek! Nem nyílt ötödik osztály
Már előző július 23-i lapszámunkban foglalkoztunk a diáklétszám csökkenéssel, miszerint
Rimaszombatban a tavalyi évhez viszonyítva
minden iskolát számba véve 130 diákkal lett
kevesebb az iskolapadokban. A létszámcsökkenés a Ferenczy István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolát is érintette olyannyira, hogy a
2007/2008-as tanévben nem tudtak ötödik
évfolyamot nyitni. Ezáltal az iskola kiesett a
teljes szervezettségű tanintézmények köréből,
de működéséhez erre a tanévre kivételt kap a
Városi Hivataltól. A későbbiekben az érvényes
jogszabályoknak megfelelően fognak eljárni,

Sokkoló reklámok

mely magával vonhatja a Ferenczy Alapiskola
összevonását a teljes szervezettségű alapiskolával. A nyugat-lakótelepi oktatási intézmény
ezelőtt közel tíz évvel nyitotta meg kapuit, akkor
négyszáz gyermek igényét vették figyelembe. Itt
mára több mint 50%-os gyereklétszám-csökkenés ment végbe úgy, hogy 2007 szeptemberében
alig 170 diákja van az iskolának. A 2003-ban bevezetett fejkvóta finanszírozási rendszer alapján
ilyen magas arányú, évenkénti harmincfős veszteséggel a Ferenczy Alapiskola nem lesz képes az
önálló működésre.
moly

HÍRMORZSÁK
A tűzoltóknak kellett az ajtót kinyitni

A rimaszombati tűzoltóság alkalmazottjai a Gorkij utca 2. számú
panelház tetejéről kötélen ereszkedtek be abba a 3. emeleti panellakásba, amelyben magára zárta egy hölgy lakása ajtaját úgy, hogy
onnan nem tudott kijönni. Az akciót sikeresen végrehajtották
Ladislav Lőrincz és Maroš Slovenský közreműködésével.

Csehországi Testvérvárosunk ünnepelt

Rimaszombat testvérvárosa, a csehországi Kolín megalakulásának 750. évfordulóját ünnepelte. Az ünnepélyen a Városi Képviselőtestület tagjai, Csank Lajos, Pavel Piliarik és Hacsi Attila is jelen voltak. Érdekes volt
a Cseh rádió Szimfonikus zenekarának előadása is, Václav Hudeček szólistájukkal.
Piliarik alpolgármester reméli, hogy Kolín város képviselői is részt vesznek majd a 13
év múlva esedékes
Rimaszombat Városának 750. évfordulóján.

Négy kilós pöfeteg
A 79 éves rimaszombati Ladislav Sládek
a kurinci mezőn több
mint négykilós pöfeteg gombára akadt.
A 4,29 kilós és 130
cm átmérőjű pöfetegből az egész család
jóllakott.

kan/röv:da
Fotó: a szerző

Reklám. Tele van
vele környezetünk.
Tele vannak a plakátok, TV, újság.
Némelyikük durvaságot és undort
vált ki. Nemrégiben
láttam az egyik újság SuperStar3
reklámját, ahol a műsorvezető nagy
hassal áll, azzal a felirattal, hogy várjuk az új SuperStart. Nekem ez úgy
tűnt, mint a terhesség nevetségessé
tétele. A pszichológusok és szülők
véleménye szerint megengedhetetlen a Fidorka TV reklám is, amelyben
a kislány a járádáról egy autóhoz
dobja a babáját, a légzsák kinyílik,
s kiragadja a sofőr kezéből a csokoládét. Másik sokkoló reklám, amely
megosztja a közvéleményt a „Jog
az életre” óriásplakátja, amelyen
egy élettelen embrió látható. Rimaszombatba is kiragasztottak belőle.
A reklámtanács etikátlannak tartja,
s kérték az eltávolítását. A reklámokat befolyásoló eszközként használják, hogy a tudatalattinkba épüljön,
s egyes szakemberek szerint lehet
akár sokkoló is. Néha azonban negatív hatást váltanak ki, s elveszítik
küldetésüket.
Marta Kanalová, mb. főszerkesztő

A város rendőrei ellenőrizték a közrendet
A rimaszombati Városi Rendőrség augusztus 31-én,
az éjszakai órákban biztonsági ellenőrzést tartott. Az
ellenőrzés a közrend betartását, és a 219/96 számú
törvény szerint az alkohollal való visszaélést vizsgálta. Az ellenőrzéseket az éjszakai vendéglátó-üzemekben, valamint azokon a helyeken tartották, ahol a leggyakoribb a közbiztonság védelmének megzavarása,
valamint a város tulajdonának megrongálása, az Š.
M. Daxner téren, a Szlovák Posta épülete előtti téren,
a Svätopluk utcában, a Salva utcában és a Rima-lakótelepen. Az akció alatt 80 személyt ellenőriztek, 17
személyt alkohol szonda alá vetettek és ebből 10 személynél alkoholos befolyásoltságot találtak, közülük
kettő kiskorú volt. Az esetekről értesítik a gyerekek
törvényes képviselőit.
Peter Berecz / ford: da
A Városi Rendőrség parancsnoka (MsP)

HÍRMORZSÁK

Csatornahálózat-kiépítés és csőtörés
miatt elterelték a forgalmat
Folytatás az 1. oldalról

Miközben a munkálatok folytak a házak ablakain és az
utcaszélen parkoló autókon vastagan állt a por, amit
az arra elhaladó járművek okoztak, beleértve a menetrendszerinti autóbuszokat is. A lakóktól megtudtuk,
hogy házuk ablakait és ajtaját zárva tartották, kimosott ruháikat a napos idő ellenére sem teregethették az
udvarra, és az elviselhetetlen por végett nem hagyták
el otthonaikat sem, mert az utcán végighaladva belélegezték volna a kiépítetlen utca porát.
Fotó és szöveg: dósa

A Kishonti utca buszmegállójában a forgalommal ellentétes irányban parkol egy
autó. Vajon hogy kerülhetett oda és miért?
Fotó: da

Sírgyalázás volt
Fábry János, akinek kezdeményezésére jött létre a mai
Gömör-Kishonti Múzeum, s e
nemes férfiúban tisztelhettük
az első múzeum igazgatót is,
valamint a Múzeumegyesület
első igazgatóját, idén száz esztendeje, hogy elhunyt. A múzeum kapualja alatt lévő emléktáblánál, mely a négy jeles
alapítónak állít emléket, nem
helyezték el a kegyelet virágait
a múzeum 125. évfordulójának
megünneplésére összesereglett szervezők, emberek, csupán két városbeli civil szervezet helyezett el két szál virágot.
A temetőben, Fábry egykori
sírjának feltételezett helyére
is került néhány szál virág, az
említett civilek jóvoltából.(képünkön)
Fábry János sírja, svédgránit
emlékoszlopa, síremléke a vasúton túli régi temetőben állt,
több, jeles, régi rimaszombati
polgár síremlékével egyetem-

Fábry János sírköve sem kiált...

ben 1979-ig. Ekkor temetőrendezés címén, de főképpen arra
hivatkozva, hogy az új, vasutat
átívelő hídnak és útnak kell a
hely, a gépek felvonulására,
rövid időn belül likvidálták. A
régi városi temetőt teljes mér-

tékben, felszámolták barbár
kezek. Ritka gonosz, embertelen tett volt ez. Néhány síremléket sikerült átmenteni, egyesek
földi maradványait exhumálni,
s átvinni az úton túli új temetőbe. A legtöbb síremléket, olcsó
pénzért eladták, de leginkább,
a földből földgyalu által kifor-

gatott oszlopokat kegyeletet
nem ismerő, kapzsi kezek ellopták, s pénzzé tették... Ami
maradt, teherautóra rakták,
s kerületi párthatározatokra
hivatkozva a Jánosi határában
lévő Sárközi puszta mellé vitték, s ott, jeltelenül elásták. Ma
gyom nő az egykori sírkövek
fölött, termést nem hoz ott a
föld... Még innen is, a hevenyészetten elhantolt, kikandikáló
kövekből el-elcsentek élelmes,
de becsületesnek egyáltalán
nem mondható kezek néhányat. Sírgyalázás, embertelen,
aljas tett volt ez, akárhogyan
is nézzük. S a tettesek, a végrehajtók, az egykori komiszárok,
jelenlegi kriptokommunisták
nagyrésze még most is, ma is
közöttünk él, s magas posztot
tölt be, magas fizetést kap!
Vajon lesz e valaha valaki, aki
kiássa, s méltó helyre emeli a
földben lévő síremlékeket?
osati, Fotó: moly

A cserkészek letisztították
Hűvössy és Holéczy sírját
Fábry János mellett a másik jeles múzeumalapítónak Hűvössy
Lajosnak is kerek évfordulója
van. Százötven évvel ezelőtt látta meg a napvilágot, 1857-ben
született. Gömör megye egyik
első régésze, archeológusa volt.
Felsőpokorágyon tevékenykedett, mint lelkész. A múzeum
régiség osztályának az osztályvezető-helyetteseként a megyében történő régészeti kutatásokért ő felelt. 1939-ben hunyt
el, nyolcvankét éves korában.
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Sírja, a rimaszombati újtemetőben van, Holéczy Miklós, tanár,
később a múzeum gondnoka
/1945-1951/ majd igazgatója
/1951-1959/ mellett, közös, a
hetvenes években készülhetett
síremlékkel. Sajnos itt, ennél a
sírnál sem volt megemlékezés
a múzeum megalapításának neves, 125. évfordulóján... Pedig e
nagy, tudós emberek egy szál virágot talán megérdemelnének.
A rimaszombati magyar cserkészek letakarították Hűvössy La-

ankét

Milyennek tartja
Rimaszombat
kulturális életét?
Bónis Mária,
Rimaszombat

Ha a Főtéren
van valamilyen program,
akkor eljövünk,
főleg ha magyar
műsorokat adnak elő. Jó volna, ha a
nyugdíjasokra többet gondolnának.
Szeretnénk, ha Lagzi Lajcsi még
eljönne Rimaszombatba. Mi ezt a
műfajt szeretjük jobban, pl. kiállításokra nem járunk.
Csunderlík Margit,
Rimaszombat

Olvasom a
Gömöriben,
hogy elég szépen
dolgoznak pl. az
iskolák. A fiatalokat foglalkoztatni is kell, el kell venni
a figyelmüket a rosszról. A fiatalok
menjenek a cserkészek közé, ott megszeretik a természetet és egymást. A
kultúrházban sok a program, a Fekete
Sasban is voltunk már előadáson.
Kusza Katalin,
Rimaszombat

jos és Holéczy Miklós egykori igazgatók
sírját, s virágcsokrot helyeztek azokra...

Fotó és szöveg: va

A három leánytestvér és szolgájuk története
A rimaszombati Divosud színjátszó társulat színre vitte már Gogol
Az orr című darabját és a Disznótort, ez utóbbit az Atrium Arton is
bemutatták. Jelenleg Kolhaastól a Hal négy személyre című új darabbal készülnek. Ahogyan megtudtuk a rendezőtől és egyben az
együttes vezetőjétől, Ľubo Šáriktól, (képünkön a Disznótor darabban) a színmű három leánytestvérről és szolgálójukról szól, akik
magányosan éldegélnek, szolgálójuk pedig arra az elhatározásra jut,
hogy elhagyja őket. A premierre novemberben kerül majd sor. Ezen
az előadáson kívül, a csapat készül még Marta Hlušíková Kirakat
című darabjának a betanulására is. Ez egy társadalom-kritikai mű,
amelyben az ember lehetőséget kap, hogy a kirakatban legyen egy
egész hónapon keresztül…
kan/röv. dósa, Fotó: moly

Az információ
nem jut el mindenkihez. Pedig
egész jó programok szoktak
lenni, pl. a Kárpátia koncert. Nem
volt semmilyen probléma, összetűzés.
Több ilyen nemzeti lelkületű dolgot
kellene belevinni a programokba,
mert úgy gondolom, hogy a kultúra a
gyökerei a nemzettudatban rejtőznek.
S ez mindegy, hogy szlovák-e vagy
magyar.
Kovács Géza,
Rimaszombat

Véleményem
szerint a Matica
Slovenská és a
Csemadok jobban
együtt dolgozhatna, nem azt kellene nézni, hogy
ki a magyar és ki a szlovák, hanem
azt, hogy emberek vagyunk. Járna az
előadásokra mindenki, nemzetiséget
nem nézve. Jobban kellene propagálni, ismertető táblákat kellene kirakni
az utcákra, pl. akár a lócák mellé.
Kérdezett: he, Fotó: da
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„Csak együtt és egymást segítve, egymásban megbízva érhetünk el eredményeket…”

Tanévnyitó szentmise Balogfalán

A Balogfalai Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola ünnepélyes
tanévnyitója a helyi katolikus
templomban megtartott szentmisével vette kezdetét, ahol Mgr.
Vojta Richard atya igehirdetésben az Isten iránti engedelmesség
és a parancsolatok megtartásáról, a pedagógusok iránti tisztelet, a tanulás és a szeretet fontosságáról beszélt. Majd Isten
áldását kérte az új iskolaévre.
A tanévnyitó szentmise után az
iskola igazgatónője, Mgr. Bozó
Erika ünnepi beszédében többek
között elmondta, hogy jelképesnek és fontosnak tartja a diákok,
pedagógusok, szülők, önkormányzat közös évkezdését, mert
„Csak együtt és egymást segítve,
egymásban megbízva érhetünk
el eredményeket, teljesíthetjük
az iskolával szemben támasztott
követelményeket.” Aztán arról

beszélt a gyerekeknek, hogy mi
történt az iskolában a nyár folyamán. „Lehetőségeinkhez képest igyekeztünk otthonosabbá,
kényelmesebbé tenni iskolánkat. Nagyon köszönjük mindezt
Csörnök György polgármester
úrnak, ugyanis az iskola moder-

Egy csésze kávé Kovács Attilával
Egyik kedvenc időtöltésem, egy finom
csésze kávé kortyolgatása közben a
Rimaszécsen élő Kovács Attilát, a 2.Nyári
Balog-völgyi Fesztivál egyik alkotóját hallgatom, ahogy a fiatalságra jellemző lelkesedéssel és elszántsággal mesél az életéről...
- Ha jól értesültem, az év legszebb és legmeghittebb estéje előtt ünnepled a születésnapod.
- Így igaz, 1986. december 23-án születtem
Rimaszombatban. Általános iskolámat
Rimaszécsen végeztem 1993-tól 2002 -ig, amikor is felvételt nyertem a
rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumba. A sikeres felvételi után, 2006-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs
Technológiai Karán tanulok, mint mérnök informatikus.
- Ez arra enged következtetni, hogy nemcsak a művészet az, ami a
terveid között szerepel...
- Alapvetően reál beállítottságú vagyok, a tantárgyak közül a matematika áll hozzám a legközelebb. Ezen kívül érdekel a helytörténet és természetesen a fotózás.
- Jól sejtem, hogy a fotózás az a terület, ahol a legjobban ki tudod
fejezni magadat és ezáltal a világot a Te szemszögedből nézve?
- Igen. 2002-től fotózok intenzívebben. Legjobban a fények játéka inspirál.
- Van-e kedvenc témád?
- A csendélet és a digitális illusztráció.
- Fiatalkorod ellenére már sikereket tudhatsz magad mögött.
- 2007-től a Group Dreal nemzetközi művészeti csoport tagja vagyok.
2006-ban az Országos Diákfotó Pályázaton okleveles elismerésben részesültem.
- Adott az alkalom, hogy az érdeklődők részére közöld, hol tudhatnak meg többet rólad és a munkáidról.
- Köszönöm a lehetőséget: a fotóim megtalálhatók a http://attilakovacs.
info weboldalon.
Balázs Emese

nizálása, felújítása, az udvar parkosítása elsősorban az ő érdeme.
Sokat tett az elmúlt években azért,
hogy ilyen szép iskolába járhassatok.” A tanévnyitó az iskola
tornatermében kultúrműsorral
folytatódott, majd az első osztályosok köszöntésével. Az igazga-

tónő elmondta, hogy sikeresen
pályáztak a Szülői Szövetséggel
együtt a Pázmány Péter Alapítványnál –,,SZÜLŐ ÉS ISKOLA
– 2006/2007“ elnevezéssel. Ebből az összegből vásárolták meg
minden diák részére a tanszercsomagot, tornaruhát, tornacipőt, váltópapucsot, iskolatáskát,
munkafüzetet, tankönyvet, sporteszközöket, tansegédeszközöket,
higiéniai eszközöket stb. Ebből
az összegből fedezték a kirándulások költségeit és az osztályfényképeket. Nagyon nagy segítség
ez a támogatás úgy a szülőnek,
mint az iskolának. Külön örömet
jelentett a szülőknek a Rákóczi
Szövetség ajándéka, amit szintén
pályázni kellett, a „beíratási ösztöndíj“, hisz minden magyar iskolába beíratott gyereket 10 000
forinttal támogatnak.
Szöveg és kép: be

A Kicsi Hang ismét Gömörben

A Kicsi Hang verséneklő együttes (Borbély Katalin, Menyhárt József )
őszi gömöri turnéja Rimajánosiban kezdődik. Szeretettel meghívunk
minden kedves érdeklődőt a helyi kultúrházba 2007. október 1-én,
hétfő délelőtt fél kilenckor kezdődő A malomnak nincsen köve...című
műsorra, melyet az előadók az óvodások és alsó tagozatosok részére
ajánlanak. A műsorban megzenésített gyerekversek és játékok hangzanak el. Az előadás iránt érdeklődők Tóth Mónikánál, a helyi alapiskola
igazgatónőjénél jelentkezzenek a szervezéssel kapcsolatos kérdések
tisztázása végett. (Az előadásról és a turné kapcsán az együttes tagjaival készített beszélgetésről lapunk későbbi számában beszámolunk.)
Balázs Emese, Fotó: Benedek László

Megjegyzés
Múlt heti, szeptember 17-i számunkban ugyan ígéretet tettünk Petőfi
Sándor Salgó című versrészleteinek a közlésére, azonban helyszűke
miatt nem jelenhetett meg. Petőfi versében a Várgede fölé emelkedő
egykori Gedővárat örökíti meg, melynek mára nem maradt nyoma. A
szerelmi történetbe szőtt költeményt az 5. oldalon olvashatják. szerk.
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Petőfi Sándor:

SALGÓ /Részletek/
Nógrád s Gömör közt hosszan nyúlik el
A Mátra egyik erdőséges ága,
Miként sörényes, elfáradt oroszlán,
Nézvén sötéten messze tájakig.
E hegytetői kősziklára ül
Borús napokban a pihenni vágyó
Terhes felhőknek vándor serege;
Ez a műhely, hol a komor kovács,
A dörgedelmes égiháború
Készítni szokta a villámokat,
Haragvó isten égő nyilait.
Itt állt Salgóvár, mint egy óriás,
Ki az egekre nyujtja vakmerő
Kezét, hogy onnan csillagot raboljon;
Itt állt Salgó... az éghez oly közel,
És benne mégis a pokol tanyázott. …
*
Salgó s Gedővár közt emelkedék
Hajnácskő, szinte sziklaormi vár.
Csend volt a várban és a vár alatt.
Mindenki alvék; a toronynak őre
Virraszta csak még félig nyilt szemekkel.
A fövenyóra éjfélt mutatott.
Mi zaj hasítja a csendet keresztül?
Még halk, de percről percre hangosabb.
Az őr keresztet hány és a toronyból
Fél bátorsággal néz a völgybe le;…
A fényhomályban Gedővár felől a
Salgói úton nyargal egy lovag,
Ölében egy hölgy hófehér ruhában
Hollósötét haj lengő fürtivel.
Mögöttök távol ismét egy lovag. Olyan tünékeny volt e jelenés,
Hogy a toronynak őre másnap ezt,
Midőn fölébredt, álomnak hivé.
*
Miből teremté isten a szivet?
Hogy annyi bútól, kíntól sem hasad meg,
Amennyi érte a szegény Perennát. Őrizve Salgó szűk falai között
Ült a fogoly hölgy napok óta csak,
De mindenik nap századokra nyúlt,
Azokra nyujtá azt a szenvedés.
Az árva lélek mennyit szenvedett!
Egy pillanatban keble meggyuladt
A fájdalomtól és más pillanatban
A rettegéstől ismét megfagyott.
Hosszan tünődék, véghetetlenűl:
Hogy szabaduljon e falak közűl,
S hogy álljon bosszut férje gyilkosán?
És nem talála semmi, semmi módot!
S most jött reá a legnagyobb csapás;
Kompolti Péter így nyilatkozék:
„Szép asszony, benned a sátán lakik,
Te megbüvöltél, napról-napra jobban
Tetszel nekem, s ha akarod, ha nem:
Én feleségül veszlek tégedet.”
„Hozzád megyek”, szólt elhatározottan
Perenna, ámde oly hangon, mikéntha
Lett volna a halálnak angyala,
S ezt mondta volna ama szók helyett:
„Kompolti Péter, végórád ütött!” Magához híta Dávidot Perenna,
S így szóla: „Ifju, igazán szerettél?

Volt lángja csak, mit érezél irántam?
És ha szerettél, mondd: szeretsz-e még?”
„Szeretlek egyre,” válaszolt az ifju,
„Szeretlek, mint a völgyet a patak,
Szeretlek, mint a csillag az eget,
Szeretlek, mint a féreg a gyümölcsöt!
S ha te szeretnél... oh szólj, asszonyom,
Hogy érdemeljem meg szerelmedet?”
„Hogyan?” felelt a nő, „egy módja van:
Öcséd megölte férjemet, s apád most
Engem magának hitvesűl kiván.
De én apádat, ezt a második
Leendő férjemet szintúgy utálom,
Miként első férjemnek gyilkosát.
Szeretsz valóban? úgy hát szabadíts meg
E két gonosztól. - A tiéd leszek, ha
Apádat és öcsédet megölöd.”
*
Örök rejtélyű érzés, szerelem!
Te nagy folyó, mely egyszer szemetet,
Máskor virágot hordasz vizeden,
S mind egy helyről: az emberek szivéből.
Oh szerelem, te végtelen óceán,
Melynek határát még nem látta senki,
S melynek le nem szállt fenekére senki.

Nem hallgatok rád, nem, nem! hasztalan
Nyujtod felém fenyitő ujjadat,
Hiába intesz oly parancsolólag,
Nem hallgatok rád... nézd, nem hallgatok!”
Az alvót ekkor torkon ragadá,
S beléje fojtá a lélekzetet...
Nem is nyögött... egy rángás, s vége volt.
Bevonta ismét a függönyt s mene,
De a küszöbnél visszafordula,
Hogy megtekintse: nem maradt-e élet
Ama testben? nem támadand-e föl?
Az ágy előtt megállt... állt, s nem meré
A kárpitot szétvonni újolag,
Nem mert benézni rettentő müvére,
S lélekszakadva kifelé rohant
Másik terembe, ahol öccse volt.
A zajra Jób fölébredett s fölült,
S fél eszmélettel nézte a jövőt,
S midőn egészen eszmélt, akkorára
Keblében járt a gyilkoló acél,
Amelyet bátyja a falról ragadt le.
De nem halálos volt Dávid szurása,
Feléje lépett tántorogva öccse,
Hogy megragadja öldöklő kezét...
Egy új suhintás és Jób homlokát

*
Derűlt kék éj volt, tiszta csendes éj,
Vidáman néztek felhőtlen magasból
A földre a hold és a csillagok,
Olyan vidáman!... hah, pedig mi történt
A földön? apa- s testvérgyilkolás!
Kigyóként csúszott Dávid a terembe,
Hol apja szunnyadt. Ágya függönyét
Széttolta halkan... reszketett keze,
Mintha kősziklát hengerítene.
„Itt fekszik, alszik,” így gondolkodék,
Merőn szegezve rá égő szemét,
„De mily szelíd most arca, melynek ébren
Minden vonása egy-egy Lucifer;
Vagy csak te látod tán ilyen szelídnek,
Te mindig-gyáva lelkiismeret?
Eredj, hivatlan vendég, menj tova;

Elboritotta vére, s összedőlt.
A kardot messze dobta Dávid, és
Futott; futott ki, mintha lépteit
Követte volna százezer boszorkány,
Lidérc, kisértet, ördög s minden, ami
Irtóztató a képzeletben él.
Futott, futott és nem tudá: hová fut?
Sötét sarokban megvoná magát,
Szemét behunyta, hogy ne lássa a
Számíthatatlan rémeket; de látta
Még akkor is, ha behunyá szemét.
S majd apja halvány arca állt előtte,
Majd öccse véres, megvagdalt alakja.
Intett kezével, hogy távozzanak;
Nem távozának. Mindig közelebb
Jöttek hozzája... egyre közelebb...
Beléje vágták végre körmüket...

Torkon ragadták... lég után kapott,
S egy jajnyögéssel összeroskada.
Midőn fölébredt, reggeledni kezdett,
A hajnalfény betört az ablakon;
Körűltekinte, s akkor látta meg,
Hogy apja ágya mellett feküvék.
„Apám, ébredj föl, ébredj... hallod-e?”
Szólott megrázva a holttetemet,
„Mit alszol, hosszan, mint a mormotér?
Már fényes nap van. Jer, menjünk rabolni...
Szabad vásár van, minthogy nincs király.
Menjünk rabolni, szálljuk meg Gedővárt;
Tiétek minden kincs, arany... nekem
Nem kell egyéb, csak a vár asszonya.
De kelj föl hát! ne rángattasd magad
Hiába. S mégsem ébredsz föl... no semmi,
Fölébredsz majd az ítéletnapon. …
Fölkelni nincsen kedve senkinek.
Annál jobb. Oh ez pompás alkalom!
Szép kedvesem most megszöktethetem...”
S ment a szobába, hol Perenna volt.
„Megölted őket?” kérdezé a hölgy.
„Kit öltem én meg?” fölkiálta Dávid,
„Én nem öltem senkit, senkit is!
Ottan feküsznek szépen, csendesen,
Egyik fehér és a másik piros,
Jer, angyalom, jer. Mélyen alszanak;
Megszökhetünk. Jer. Senki sem vesz észre.
Fölnyargalunk a bástya tetejére,
S onnét aztán az égbe röpülünk!”
„Hah, ez megőrült,” gondolá Perenna,
S borzadva hátrált, de az ifju őt
Ölébe fogta s vitte kifelé.
A nő sikoltott. „Csitt, légy csendesen,
Mindenre kérlek, ami szent előtted!”
Szólott az ifjú, „fölkel valaki
Zajodra, s akkor el nem szökhetünk,
Elfognak... hah nézd, nézd, már jőnek is!”
Ezzel rohanni kezde, fölrohant
A bástyafalra. „Most röpülj!” kiálta,
„Mindjárt ott fönn, ott fönn leszünk az égben,”
És átszorítva a hölgyet, leugrott...
Alant a mélység sziklacsúcsai
A vértül és a hajnaltól pirultak
*
Dávidnak már nem kelle temetés,
Elnyelte őt a vár alatti mélység,
El volt temetve. S aki eltemesse
Apját s öcsét: nem volt ember reá.
Kipusztulván mind a Kompoltiak,
Elosztották a rablott kincseket
Legényeik; de osztozás alatt
Egymásnak esvén kardot fogtanak.
Kevés jutott el épen közülök.
Nagyrészt elestek, és holttesteik
Az éhes hollók tápláléki lettek.
Igy állt sokáig Salgó zajtalan,
Csak a hollóknak károgása szólt
Holttetemekkel megtelt udvarában;
S alant a völgyben a népség futott
A szél elől, mely Salgóról jöve.

Dömsöd, 1846. május
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SZOBOR, VIRÁGGAL A KEZÉBEN
A szobrok küldetése valakinek, vagy
valaminek a megtestesítése. Rendszerint híres embereket faragnak
kőbe, fába, öntenek bronz alakba,
s azok így hirdetik hozzájuk fűződő
emléküket holtuk után is. Van azonban olyan szobor is, amely valamit
megjelenít, pl. jeles eseményt, vagy
éppen az élet, a történelem egy-egy
szomorú mozzanatát.
Városunkban már gyerekkorom óta
nagy csodálattal szemléltem Tompa
Mihály bronz szobrát, a róla elnevezett téren. /Abban az időben Tompa-kertnek és nem térnek neveztük.
A szobor valóban körül volt kerítve
vaskerítéssel./ Egyrészt azért csodáltam, mert költő volt. Valami
folytán különös vonzalmat éreztem
a versek iránt. Valószínű azért, mert
korban előttem járó testvéreim,
gyakran tanultak otthon hangosan
verseket, s azok ritmusa, meséje
kapott meg.
Tompa szobrát azért is néztem
hosszasan, mert impozáns, tiszteletet parancsoló alakja elbűvölt. A
magas talapzaton álló egészalakos
szobrot, hátrahajtott fejjel soká
tudtam nézni, ha testvéreimmel
együtt arra jártunk. Ilyenkor szemlélődés közben, mindig felfedeztem
rajta valami újat. Ilyen felfedezésem
volt a kezében tartott virág is. Furcsálltam, hogy egy ilyen hatalmas,
erős férfi, lányosan virágot tart a
kezében. Igaz, csak egy szálat, azt
is lefelé tartja, de virágot, nem botot, vagy kardot. Ezt szóvá is tettem
testvéreim előtt. Tőlük tudtam meg,
hogy a szobor elkészítésekor Tompát a virágok költőjének tartották.
Iskolásként Tompáról már sokkal
többet tudtam meg. A róla elnevezett utcában is többször jártam,
ahol most már a szülőházát csodáltam. Eltérően a többi városi háztól,
nem volt emeletes, sőt az egyszintű

házaktól is elütött furcsa küllemével, fazsindelyes tetőzetével. A nagy
faház udvarát, nagy fakapu zárta
az utca felől. – Ennek a háznak, a
kicsinyített mását, a múzeumban
is láttam. Akkor még nem sejtettem, hogy az a makett marad meg
egyetlen emléknek a Tompa szülőházáról.
Az 1944-es év, elhozta hozzánk is a
második világháború bombázásait.

szobrokon is bosszút álltak.
Ez a düh özön Tompa Mihály hatalmas szobrát sem kímélte, 1946-ban
drótkötelet vetettek a szoborra és
teherautóval húzatva rántották le
talapzatáról.
A ledöntés másnapján, az iskolában
értesültem a szobor szomorú sorsáról. Azok a diáktársaim, akik a szobor irányából jöttek iskolába, riadtan, suttogva mondták el e szörnyű

A szobor előtt a 2007. szeptember 12-én
a Rákóczi emlékfutás tagjai

Ez év december 19-én többek között a Tompa szülőházát is bombatalálat érte. A mindenki által ismert,
tisztelt, táblával jelölt ház teljesen
megsemmisült, a háború áldozata
lett.
A tél beálltával az egész város hadszíntérré vált. Az 1945-ös év pedig
„hideg napokat” hozott. Ez, a tavasz megjöttével, a háború végével
sem enyhült. Ha fokozni lehet, még
nőtt e napok „hidege”. Ártatlan
embereken kérték számon a háború
vétségét. A féktelen indulatok olyan
magasra csaptak, hogy az élettelen

hírt. Tanítás után kerülővel mentem
haza, hogy lássam mit műveltek a
szoborral. Az utcából kijutva, mely
a térre torkollott, megdöbbentő kép
tárult elém. Ez volt maga a döbbenet, az iszonyat! Tovább haladtam,
de csak a járdán, a térre tilos volt
bárkinek odamenni. Még innét a
járdáról is, csak menet közben vetettem egy-egy pillantást a térre.
Ám, amit ilyen rövid idejű rápillantással észleltem az is elég volt!
A szobor fejjel, vállig a földbe fúródva, lábakkal felfelé állott. Virágot tartó kezét most a magasba

mutatta.
Akkor, így vált a költő, Tompa Mihály szobra, több szobor küldetésének szimbólumává, kifejezőjévé.
Azon túl, hogy költői mivoltát testesítette meg Holló Barnabás remekbe szabott bronz szobra, most,
ebben a méltatlan helyzetben mást
is szimbolizált. Kifejezte történelmünk e szomorú időszakát.
Az erőszakos indulatoktól fűtött
cselekedetre pedig, virágot tartó
kezének felemelésével felelt, nagy,
fenséges fölénnyel, helyettünk is!
Epi lógus
Elkezdődött a szobor mozgalmas
utóélete, a körülötte zajló indulatok
és izmusok sodrásában.
Elsőként a térről távolították el.
A múzeum folyosójára került, ott
porosodott évekig. – Így nem volt
szem előtt-, az ártó indulatok itt
nem érték.
Újabb pro és kontra szoborállítási
szándék hatására kikerült a múzeumból, de nem az eredeti helyére,
hanem a város peremére, az ún.
Városkertbe. – Itt magyarságunk
Mekkájává vált. Ünnepeink, emlékezéseink szénhelyének központját
jelentette. Megemlékezéseink mondandóját, koszorúját talapzatánál
helyeztük el.
Mikor a rendszerváltás új fordulatot hozott, csak akkor született
a szoborról reális döntés! Akkor,
mikorra a város lakói egymás felé
barátságosabb arcukat mutatták,
csak akkor került vissza a szobor a
róla elnevezett térre.
Ma is ott áll, rendületlenül. Fogadja
továbbra ünnepeink mondandóját,
koszorúit, de már a város lakói elismerő egyetértésének szellemében!
A szobor 100-éves fennállása emlékére, 2002-ben.
Vörös Ilona
Fotó:he

190 éve született Tompa Mihály
A krónikák úgy jegyzik, mint a költői
triász (Petőfi-Arany-Tompa) elfeledett
tagját. Tompa Mihály 1817. szeptember 28-án Rimaszombatban látta meg a
napvilágot. Az almanach-líra hatására
szokványos témájú helyzetdalokkal kezdte
költői pályafutását (Kandalló dal, 1840;
Megnyugvás, 1843), majd szembefordult
a valódi költői élmények híján, sablonokra
épülő irányzattal (Egy magyar poétához,
1846). Ekkor jelent meg első korszakának
legnagyobb sikere, a Népregék, népmondák (1846) mondafeldolgozás gyűjteménye. Költészetének legjelentősebb korszaka

az 1850 után írott allegóriáké, melyekben
a forradalom gondolatát tartja ébren az
önkényuralom idején (A gólyához, 1850;
A madár fiaihoz, 1850). A szabadságharc
leverése és a megtorlás után menekvést és
vigaszt a természetben talál csak, ebből fakad természetkultusza, mely a Virágének
(1854) ihletője.
1902-ben, azaz 105 évvel ezelőtt emeltek
szobrot városunk nagy költőjének. Tompa
Mihály emléke előtt, s a kettős évforduló
alkalmából Vörös Ilona visszaemlékezésével tisztelgünk.
Fotó és szöveg: moly

Tompa Mihály szülőházának makettje
a múzeumban
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MEGHÍVÓK ÉS A VÁSÁR PROGRAMJA

Cserkésznap

Rimaszombatban - a Vásár
alkalmával 2007. szept. 29-én
A 4.sz Hatvani István cserkészcsapat szeptember 29-én a vásár
alkalmával cserkésznapot tart Rimaszombat Fő terén, a Blaha
Lujza szobor tőszomszédságában. A programban szerepel
íjászbemutató- a Bástya Egyesület Íjászklubjának részvételével, ahol a cserkészkedni vágyó gyerekek is kipróbálhatják eme
ősi sportot - honfoglaláskori ősmagyar és csigás íjak segítségével. Cserkészemléktárgyakat is lehet majd vásárolni illetve
kézműves foglalkozás keretén belül készíteni. A helyi csapatba
ez alkalomból toborzót hirdetünk, aki a cserkészettel bővebben szeretne megismerkedni, s újonccá válni, az megteheti a
helyszínen. Az idén 100 éves cserkészetet kívánjuk ily módon
népszerűsíteni, megismerkedtetni a széles közönséggel. A bemutatót színesebbé teszik a helyi barlangászok és szlovák cserkészek egy látványos barlangász-bemutatóval s kötélpályával.
Meglepetést is tartogatnak szlovák cserkésztestvéreink, mely
igen látványosnak ígérkezik. A helyi szlovák cserkészcsapat
is bemutatkozik ez alkalommal a téren, amely szintén már
15 éve működik a városban, hasonlóan a magyar csapathoz.
Este, a Szőlő mögött lévő Varga kútnál, a téhányi erdőszélen,
a Görnyő tagon, a város határában tábortűzre várják a szíves
érdeklődő közönséget a cserkészek. Szeretettel várjuk a szülőket, gyermekeket egyaránt!
Csúsz Balázs
mb. csapatparancsnok
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Kereskedelmi kiállítások
és vásár
A Gömör-Kishonti Vásárral egyidejűleg 2007. szeptember 27-29-én megrendezi Rimaszombat Városi Hivatala és a SVT, s.r.o iglói székhelyű vállalat a rimaszombati Kultúrházban a kereskedelmi kiállításokat és vásárokat,
az Euro-Rima- és Gömör-Expo-t.
A II. EURO-RIMA-EXPO határon átnyúló kiállítás és vásár főképpen az
építészet, a lakások, a használati kellékek, szolgáltatások, élelmiszeripari
termékek, szlovák és külföldi vállalkozások bemutatására irányul.
A V. GÖMÖR-EXPO kereskedelmi kiállítás és vásár a Sajó-Rima
Eurorégió településeit, természeti-kulturális különlegességeit és vállalkozási tevekénységüket mutatják majd be.
Az ünnepélyes megnyitásra 2007. szeptember 27-én 8:30 órai kezdettel
kerül sor a Kultúrházban.
A kiállítások célja, hogy a gömöri települések, vállalkozások népszerűsíthessék munkájukat, megismertethessék a lakossággal vállalkozásaikat,
termékeiket, szolgáltatásaikat, kulturális örökségüket. A gazdasági partnereknek itt lehetőségük lesz a kapcsolatteremtésre. A belépés ingyenes,
minden érdeklődőt szeretettel várnak.

he

MEGHÍVÓ
Rimaszombat városa, a Városi Hivatal meghívja Önöket a 2007.
szeptember 28-29-én a Fő téren és a Kishonti utcában megrendezésre kerülő GÖMÖR-KISHONTI VÁSÁRRA.
Az ünnepélyes megnyitó 13.30 órakor lesz a Fő téri tribün előtt.
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HIRDETMÉNYEK

GYÓGYSZERTÁRAK
A készültségi ügyeletek ütemterve
a 39. hétre
Hétköznapokon
Gyógyszertár az oroszlánnál
17:00 óráig
Media Gyógyszertár		
18:00 óráig
Kaufland Gyógyszertár
20:00 óráig
Szombaton
Media Gyógyszertár		
8-tól–12-ig
MUNKASZÜNETI NAPOKON
szeptember 29-én, szombaton
Kaufland Gyógyszertár
szeptember 23-án, vasárnap
Dr. Max Gyógyszertár a Fábry
utcában

FOGORVOS
ÜGYELET
Szeptember 29-én és 30-án 8-12
óráig
Mudr. Šesták F.
Cukrovarská 23.
Tel.: 56 34 551

2007. szept. 24.

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban, 2007. szeptember
18-án az alábbi személyek adtak önkéntesen
vért:
Katarína Klincková, Jozef Gríger, Pavel Suja, Alexander Bán, Ján Nociar, Peter Murinček, Miroslav
Halaj, Pavel Bokor, Miloš Tomeček Rimaszombatból, Miroslav Kováč, Ľubomír Benco, Lenka Illéšová, Dušan
Demeter, Ján Vlček, Michal Zvara, Pavel Mináč, Martin Bobrovský
Klenócról, Ladislav Borák, Ladislav Ebergényi, Janka Sojková
Nyustyáról, Jaroslav Scholtz, Veronika Nováková, Štefan Bodor
Tornaljáról, Miroslav Guzma Tiszolcról, Ľubomír Husár, Marian
Chovanec Fazekaszaluzsányból, Viktor Tóth Lőkösházáról, Gabriel
Benický Kövecsesről, Štefan Grebecz Bejéből, Robert Emödy
Ipolynyékről, Igor Štrba Orlajtörékről, František Petro Osgyánból,
Eva Czókolyová Hanváról, Elena Hanobiková Szentkirályról, Imrich
Bodor Magyarhegymegről, Jozef Gazda Oldalfaláról, Iveta Vozárová
Rimaráhóról, Martin Machava Hrnčiarská Ves-ről.
Először adtak vért: Peter Mináč Klenócról, Martina Machavová
Hrnčiarská Ves-ről.
Minden véradónak köszönjük,
A Vöröskereszt rimaszombati területi választmánya

Szeretne mellékkeresetet?
Ügyes lapterjesztőket keresünk
a GÖMÖRI HÍRLAP árusítására.
Közelebbi információ személyesen a hirdetési osztályon kapható
a Svätopluk utca 5. szám alatti épület földszintjén. Tel.: 5604673.

Meghívó : MARTINKO SUCHÁČ sportpálya ünnepélyes megnyitása
A rimaszombati Állami Gimnázium Igazgatósága értesíti Önöket, hogy 2007. szeptember 27-én
14:30 órai kezdettel megrendezik a mini-futballpálya
ünnepélyes megnyitóját. Ez alkalomból mini-futballtornát szerveznek, melynek vezetője Mgr. Ján
Čeman, igazgató. A sportpálya Martinko Sucháč, a
gimnázium fiatalon elhunyt egykori diákjának nevét viseli majd. Támogatók: Mgr. Zlata Sucháčová,
Ing. Ľudovít Sucháč, MUDr. Štefan Cifruš MPH,
Ing. Július Šimon, SHUCK Slovensko, Blanka
Nováková N ´flats, Ing. Július Šimon, VINOGOLD
s.r.o., Marek Korytiak, Best AUTOMAX s.r.o., Peter
Kosorín, APK, Štefan Skrúcaný, umelec, WITCHES

– prešovské mažoretky, Ján Podhradský, No.14 s.r.o.,
Mgr. Igor Paľovský, EXPRESSTAV.
A műsor a következő:
9.30 Rimaszombat – Tornalja (fiú csapat)
10.15 Rimaszombat – Fülek (lány csapat)
10.40 Eger – Fülek (fiú csapat)
11.25 Eger – Tornalja (lány csapat)
12.45 mérkőzés a 3. helyért (fiú csapat)
13.30 mérkőzés a 3. helyért (lány csapat)
14.00 Döntő (lány csapat)
14.30 A sportpálya ünnepélyes megnyitása
15.30 Döntő (fiú csapat)
16.15 A torna kiértékelése

MEGHÍVÓ
A Pósa Lajos Irodalmi és Közművelődési
Kávéház
tisztelettel várja Önt és családját, barátait,
ismerőseit

az „ Erdélyi tájakon “

című, vetítéssel tarkított előadásra
Házigazda: Sebők Valéria
Találkozzunk 2007. szeptember 24-én (hétfőn)
18.00 órakor
a református egyház imatermében
(bejárat a templom mellett)
Köszönjük, hogy megtisztel jelenlétével!

MOZIMŰSOR
*********

SZEPTEMBER 26., 27.
(SZERDA, CSÜTÖRTÖK)

EDITH PIAF

Francia/Angol/Cseh dráma
Belépő: 60,Az előadás kezdete 19 és 21
óra.

*********

SZEPTEMBER 28., 29.
(PÉNTEK, SZOMBAT)

HAJLAKK

Nagy lány, nagy hajjal és nagy
szívvel. Egyetlen szenvedélye
van: a tánc
Amerikai vígjáték
Belépő: 60,12 éves kortól ajánlott
Az előadás kezdete csak 17:45
órától!

*********

SZEPTEMBER 28., 29., 30.
(PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP)

Férjhez mésSz
– MERT AZT
MONDTAM

Senki nem akadályozhatja
meg az édesanyát abban,
hogy lányait férjhez adja
Amerikai vígjáték
Az előadás kezdete csak 20:00
órától.

*********

SZEPTEMBER 30.
(VASÁRNAP)

A HARMADIK
EMBER

Bécs, a második világháborút
követően.
Romok, leszerelő katonák,
élelem és áruhiány.
Angol thriller
Az1949-es Cannes Fesztivál
Nagydíjasa
Az előadás kezdete csak 17:45
órától.

*********

* Legolcsóbb bérlet a városban!
/ČSAO Areál és a Gömöri Pékség./ Tel.: 0903 515 109.
880-51

*Eladok felújítás utáni (víz, elektromos áram, padlózat, ablakok)
családi házat szép kerttel és tóval.
Tel.: 0907/ 853 711
973-40

*Eladok kertet falazott pincekunyhóval OV-ban az alsópokorágyi
(Nižná Pokoradz) kerti övezetben. Tel. sz.: 0904 101 466
1061-40

*Eladok régebbi családi házat
Serkén, ház szám:165.
Ár: 250 000 Sk,- Tel.sz.: 0915 807 022
1072-40

*Bérbe adok 3 szobás lakást
a Nyugat lakótelepen az L.
Svobodu utcában. Tel.sz.: 0907
389 055 vagy 56 27 236
1585-40

*Bérbe adok üzleti helyiségeket
vállakozásra. Kiterjedés: 35m2
a Vasút utcában, Rimaszombatban. Tel.sz.: : 0915 823 031
1075-39

*Bérbe adok egyszobás berendezett lakást a város centrumában.
Tel.sz.: 0905 734 377
1079-39

*Eladok 34 áras építési területet
5km-re Rimaszombattól. Ár: 70
ezer, Tel.sz.: 0905 734 377
1080-39

*Eladok jövedelmező építkezési
területet Rimaszombat – Szabadka térségben, nem messze a
kereszteződéstől. Ipari építkezésre alkalmas. Ár: 370,-Sk/m2.
Teljes terület: 2600m2. Tel.sz.:
0908 812812
1108-41

*Eladok komplett, hordozható,
szétszedhető csarnok konstrukciót. 45x15x6m. Ár: 700 000Sk.
Tel.sz.: 0908 812812

tett legkorszerűbb MÉREGTELENÍTŐ műsszerrel, az ENERGY-RS
*Albérletbe adok egyszobás lakást renedelőjében. Időpontot kérjen a
a város központjában, csak hosszú- 0903 178 646 telefonszámon.
távra. Tel.sz.: 0905 973122
994-39
*Eladok forma-fűrészt elővágóval.
1133-40
Tel.sz.: 0904 234 434
szerint. Tel.sz.: 0918 653108
1110-41

ÁLLÁS
*Az Universal ház részvénytársasága kereskedelmi ügynököket keres személygépkocsik
kötelező biztosításának eladására a piacon működő összes biztosító-társaság részére. Tel.:0905
901 878, 0905 902 597.
959-39

* Gabriel Steiner FIAT autószervize felvesz: autóműszerészt,
fényezőt és karoszéria lakatost
gyakorlattal. Tel.sz.: 047/5632
196, 0903 530 476
1054-41

* Kőműves munkákat vállalok –
mellékhelyiségek átépítése – víz,
gáz, áram, hulladék, fűtés bevezetés, festési munkálatok, padlózat
lerakása. Tel.sz.. 0911 615 007,
0918 366 683
1044-39

*Az újra megnyílt, reprezentatív,
élőzenét biztosító borozó felvesz
pincérnőt, bárpincérnőt vagy
pincért. Kedvező bérezési feltételek. Tel. sz: 0905 455727
1119-43

*Felveszek pincért bárba, gyakorlattal. Tel.sz.: 0907 176725

1132-39

ÁLLATOK

1109-41

*Eladok négyszobás, saját tulajdonban lévő lakást a Nyugat lakótelepen Rimaszombatban. Ár
megegyezés szerint. Tel.sz.:0905
384243, hívható 16.00 óra után.
1093

*Eladok négyszobás lakást a Kishonti utca 18. szám alatt.
Tel.sz.: 0914 249224
1094-41

*Eladok a rimaszombati autóbuszmegállónál árúsításra
alkalmas helyiséget. Tel.sz.: 0911
541027
1098-39

*Eladó háromszobás lakás, vagy
bérbe vehető Rimaszombatban
a Sport utcában. Ár megegyezés

*Eladok megkimélt rekamiét garnitúrát, 2drb pehely paplant. Tel.sz..
0915 512 700
1060-41

*Eladok kombinált kompresszoros
hűtőt, Calex CM 305. Ár: 4000,- Sk .
Tel.sz.. 0904 577 200
1081-39

*Eladó Felícia GLX 1.6. Tel.sz.:
0907 884948
1121-41

*Jóslás kártyából. (múlt,
jelen, jövő). Hétfőtől péntekig,
8.30tól 16-ig Rimaszombatban.
Cserencsényi út 22 (a Munkaügyi
Hivatal mellett).
1107-43

*Eladók mezőgazdasági gépek.
Tel.sz.: 0915 357580
1096-39

*Eladok utánfutót és Husqvarna
motorfűrészt. Tel.sz.: 0904
827658
1125

*Eladok befutott üzletet
(alsóneműk) az SNP utca, 1.
emelet 18 szám alatt. Tel.sz.:
0907 833865
2829-43

1131

*Magyarul is beszélő, flexibilis,
fiatal, férfit keresek üzleti társaságba. Feltételek: befejezett
középiskolai végzettség, jogosítvány szükséges. Gyakorlat
nélkül is. Tel.sz.: 047/5631916,
047/5625931

*Eladók brit-kék szőrű kismacskák.
Tel.sz.: 0949 329266, 0905 177937
1120-40

*Kedvezményesen eladok három
hónapos fehér terrier (Westík)
kiskutyát. Tel.sz.: 0907 849745

www.erikmultimedia.eu
videó felvétel és fényképek készítését kínálja
Önöknek társasági
összejövetelekről.
(esküvő,szallagavató...).
Tel.sz.: 0905 505687

a

Restaurant

1586-51

Kassai út, Rimaszombat

meghívja Önt:

A MAGYAR KONYHA
ÍNYENCSÉGEIRE
ELSZÁLLÁSOLÁS
69 Sk-tól

Felveszünk:
pincért/-nőt.
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
www.euromotel.sk
Bérbe adok Rimaszombatban
- üzlet és irodahelyiséget SNP 18
(Sétáló utca)
- iroda és raktár helyiséget rámpával
is - areál STK
- üzemelő épület - Kassai út
Tel.: 0907 830 073

Szeretné cégét reklámozni?
Hirdessen
a Gömöri Hírlapban!
Kedvező áron s feltételekkel.
Informálódjon hirdetési menedzserünknél: a 0907 255 600
vagy a 0910 913 191 telefonszámokon.

HIRDETÉS:
tel.: 56 04 673,
fax: 56 33 742, e-mail:
gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

Gömöri Hírlap, a régió legolvasottabb regionális lapja!

Új AUTÓMOSÓ nyílt RIMASZOMBAT

Gorkij utcájában (a vasútállomásnál)
Személygépkocsik, haszongépjárművek és tehergépkocsik részére.
Maximális magasság 3,9m, súly 5t.

1126

*Eladók választott malacok, 3035kg, Bikák 250-300kg. Tel.sz.:
0915 357580

EUROMOTEL

1074-39

2848

INGATLANOK
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HIRDETÉS

2007. szept. 24.

PRÓBÁLJÁK KI ÖNÖK IS!
A leggyorsabb és legolcsóbb autómosó a városban!

1096-39

EGYÉB
* Előzze meg a betegséget, illetve szabaduljon meg tőlük időben,
KELLEMES és rendkívül hatásos
kezeléssel, az EU számára hitelesí-

Megismerkedhetnek az autómosás legújabb technikájával kefe, vödör és szivacs használata nélkül. Autója ragyogóan tiszta lesz, ön teljesen száraz marad!
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HIRDETÉS
G YO R S
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KÖ L C S Ö N

Pénzre

VAN SZÜKSÉGE?

Ha fűtés,
akkor

6000 koronától-160 000 koronáig
kezes nélkül
gyors és akármire
fizetésképtelenség esetén a kölcsön halasztása dijmentes

Rimaszombat Tel.sz.: 0905 359909
Tornalja Tel.sz.: 0911 611971
Nyustya Tel.sz.: 0914 217384

a Weberrel könnyebb

A MOTOREST CIEĽ
Č. Lúka autócsárda
újonnan nyílt borozója szeretettel várja önöket
minden pénteken, élőzenével 20.00 órától 03.00 óráig.
BELÉPÉS INGYENES.
Egyidejűleg rendeléseket veszünk fel különböző társasági összejövetelekre, családi ünnepekre, iskolázásokra, érettségi találkozókra stb.

Tel. sz.: 047/5633949, 0908 960695
2822

ANITA

RENT – A – CAR
Személyi- és
haszon járművek

Mobil.: 0918 038 797

2782

Ajándékok
Szuvenírek
Díszítőelemek

SNP 12, Rimavská Sobota

Ügyes lapterjesztőket keresünk
a GÖMÖRI HÍRLAP
árusítására. Tel.: 5604673.

Sofőrt alkalmazunk
tehergépkocsira Rimaszombatban.
Feltétel C kategóriájú jogosítvány.
Belépés rögtön.

Rendeljen közvetlenül a gyártótól

Infó:

Bartók Béla u. 6., 97901 Rimaszombat
Mobil: 0905 274 324, 0905 711 656
Tel.: 047/56 348 78, 56 319 39 Fax: 047/563 19 41
Mail: polux@stonline.sk, www. Polux.sk

		

Eladás Quatro
hitelre is

AKCIA: 5-komorový profil v cene 4- komorového

Szuper akciós árak!

AKCIÓ: 5-kamrás profil – 4-kamrás árában

Műanyag ablakok
20%-os kedvezmény

Német ALUPLAST profil
MACO vasalás
beüvegezés U =1,0 Wm2/K

Az ablakok és ajtók magasfokú minősége EU-s szinten igazolt.
ISO 9001 és ISO 14001
Függőleges ablakredőny 180 Sk/m2 (24 órás expressz szállítási lehetőség)
• Úszópadló
– 10%
• Garázskapuk
– 10%
• Műanyag kinti redőny – 10%
• Ablakredőny műanyag és euro-ablakokra * enteiőr anyag redőny * római
redőny * svéd ablak és ajtó tömítés * hajtjhatós kapu fóliák * bogárelleni hálók
* biztonsági ajtók és rácsok
• A külső műanyag ablakok alumínium lamellával is.

ERKÉLYEK BEÜVEGEZÉSE REDŐNYMÓDSZERREL

2623

0905 227 165
0908 180 364
56 21 041

Konyhabútor – méretre:
•
•
•
•

konyhai bútor 2mx60 cm, szekrénnyel, mosogató résszel már 10 500 Sk-tól + DPH
ülőgarnitúra 3+1+1				
már 12 800 Sk-től + DPH
billenős heverő					
már 1 500 Sk-tól + DPH
garnizs						
már 120 Sk/bm + DPH

Eladás QUATRO részletre is!
Cím: Hajdú Bútor (Nábytok Hajdú), Rimajánosi (Rimavské Janovce) a
kastélyban.
Nyitva tartás: H-P 9-től 17 óráig, szombat 9-től 12-ig.
Tel: 0905 566 298, 0907 586 809

2625-50

HIRDETÉS

2007. szept. 24.
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Pozývame
na výstavu
Meghívjuk ÖntVás
a kiállításra

Gömör Expo
Gemer
Expo
aésEuro
EuroRima
Rima Expo
Expo

na to systém
MVanámrá emegoldásunk!
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2007. szeptember 27-29.

T
E
Z
Ő
TET

megoldás a szebb otthonra

ROVAPROFIL
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www.valea.sk

S

ELE
T
É
V
I
K

GOODLOCK

VALEA, s.r.o., Francisciho 167, 98101 Hnúšťa. 0903/549457
tel./fax: 047/542 41 10, mobil 0903 549 457, e-mail: valea@valea.sk
Bútor

INDECO s.r.o.
munkatársakat keres
az alábbi munkakörbe
_________________________
Tormáš 4401,
Rimaszombat, 979 01
asztalos

A jelentkező önéletrajzát a felül
feltüntetett címre várjuk.
2819

LUBOTÉNY – bevásárló központ
Ólubloi Járás
Tel./Fax: 052-4684027
e-mail: nabytkomoskala@centrum.sk
www.nabytokmeblemoskala.sk
Üzlethelyeink:
Szeben, Szlovák Anya utca 1401
Rimaszombat, Iskola utca 17
MEGRENDELÉSEKET FELVESZÜNK
ELEKTRONIKAI POSTÁVAL ÉS
TELEFONON IS!!! 052-4684027

Szeretné cégét reklámozni?

Hirdessen a Gömöri Hírlapban!
Kedvező áron s feltételekkel.
Informálódjon hirdetési menedzserünknél:
a 0907 255 600 vagy a 0910 913 191 telefonszámokon.

2754

Műanyag ablakok

787 Sk

2049

A munkakör betöltésének feltételei:
- asztalosi végzettség
- szakmai gyakorlat
- jogosítvány
Perspektíva
- nemzetközi háttérrel rendelkező
cégben való munka
- átlagon felüli kereseti lehetőség
- fejlődési lehetőség

40x40, fehér, barna, billenős,
lakássejtekbe, garázsokba
Montag , Hatvani utca
0905 705 966, 0905 924 921.
Tel.: 58 11 788, fax: 58 11 789
www.montag.sk
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HIRDETÉS

2007. szept. 24.

V. Gemer Expo & II. Euro-Rima Expo Szlovák-Magyar Kiállítás és Vásár
Rimaszombat, 2007. szeptember 27 – 29.
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a Gemer Expóra, ahol cégünk,
mint kiállító kedvezményes szénkínálattal várja Önöket.

Fázik, didereg? Otthonába mi viszünk majd meleget! Mivel?

Előnyei: pellet szemnagyságtól a kockáig kapható
Kiváló fűtőérték: 18 - 25 MJ/t
Alacsony hamutartalom: 6-8%
Alacsony kéntartalom 0,4%

MINDEZ KEDVEZŐ ÁRON, MÁR 280 Sk/q - tól
megvásárolható!
Sőt mi több, az Expo ideje alatt minden egyes
vásárlónknak egy csomag Pe-po alágyújtót adunk
ajándékba!
Találkozzunk a Gemer Expón! Jöjjön el, megéri!
Az árak tartalmazzáka a 19 % -os ÁFÁ-t.

Üzlethelyiségek bérleti-díjcsökkenése

25 %-kal

2007. július 1-től
A valamikori Hadsereggel Együttműküdők Szövetségének
(Zväzarm) épületében,
97901 Rimaszombat, Malom utca 4.
Információ: tel: 0907 256 204, e-mail: feher@geniusnet.sk

HIRDETÉS:

LILIPUT

tel.: 56 04 673,
fax: 56 33 742,

gyermekruha

e-mail:
gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

Rimaszombatban a
posta mellett
meghívja Önt
őszi bevásárlásra.
- Disney alsónemű
- Disney pizsamák
nagy választékban
kaphatók!

2843-40

Fürdetés, nyírás
és kutyakozmetika

ANIMAL SHOP KITTY
mobil.: 0907 429 994,
Lipová 9, Rimaszombat
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2007. szept. 24.

A rimaszombati
asztaliteniszezők

A területi labdarúgó bajnokság ötödik fordulója után

Sajógömör még nem vesztett pontot
A területi labdarúgó bajnokság I. és II. osztályában
már öt fordulót játszottak le a csapatok, de csupán
Sajógömör együttese maradt veretlen. Igaz, hogy
Harmac (Chrámec) is száz százalékos, de a III.
osztályban csupán három fordulót bonyolítottak le.

I. osztály

Az 5. forduló eredményei: Osgyán (Oždany)
– Hanva (Chanva) 1:3 /góllövők: R. PisárLenkey 2, Zsíros/, Klenóc (Klenovec) – Szárnya
6:0 /Radič 2,Boháčik,Parobek,Oláh, Hruška/,
Rimaszécs (Rim. Seč) / Murány (Muráň) 3:2 /
Jablonský,Váradi,Danyi
–
Matajs,Dzura/,
Nagytörék – Sajógömör 0:5 / Brindzák 3,Barczi
2/ Bátka (Batka) / Guszona (Husiná) 4:1 /
Gál,Albert,Juhász,Váradi – Mező/, Szentkirály
(Kráľ) – Kisrőce (Revúčka) 4:1 /Hugyár
2,Kovács,Suba-Šipoš öngól/.
1. Gemer		
5 5 0 0 27:1
15
2. Chanava
5 4 0 1 17:14
12
3. Bátka		
5 4 0 1 12:10
12
4. Stárňa		
5 3 0 2 14:16
9
5. Klenovec
5 2 1 2 18:13
7
6. Kráľ		
5 2 0 3 13:13
6
7. Muráň		
5 2 0 3 12:13
6
8. Husiná
5 2 0 3 6:13
6
9. Rim. Seč
5 2 0 3 13:23
6
10. V. Teriakovce 5 1 1 3 9:14
4
11. Revúčka
5 1 0 4 13:16
3
12. Ožďany
5 1 0 4 7:14
3

II. osztály

Az 5. forduló eredményei: Balogfala (Blhovce)Zeherje
(Zacharovce) 1:1,
Cserencsény
(Čerenčany) – Abafala (Abovce) 4:0,
Gömöralmágy – Uzapanyit (Uzovská Panica)
4:2, Jolsva (Jelšava) – Oldalfala (Stránska) 5:0.
1. Jelšava
5311
17:5
10
2. Zacharovce
5221
13:9
8
3. Blhovce
5212
10:10 7
4. Čerenčany
5203
10:12 6
5. Tisovec B(R. Píla) 4 2 0 2 8:12 6
6. Gem. Jablonec 4 2 0 2
12:16 6
7. Stránska
4202
4:9
6
8. Abovce
4112
10:10 4
9. Uz. Panica
4112
6:7
4

III. osztály

A 3. forduló eredményei: Harmac (Chrámec) –
Szirk (Sirk) 1:0, Radnót (Radnovce) – Harkács
(G. Ves) 0:0, Tajti (Tachty) – Szútor (Sútor) 9:0.
1. Chrámec
3 3 0 0 11:1 9
2. Gem. Ves
3 1 2 0 3:2
5
3. Radnovce
3 1 1 1 5:2
4
4. Sirk		
3 1 1 1 4:4
4
5. Tachty		
3 1 0 2 9.8
3
6. Sútor		
3 0 0 3 1:16 0

sz

Még mindig él a kézilabda Rimaszombatban
A rimaszombati Slovan Gemer
sport klub kézilabdásainak
ifjúsági csapata részt vesz a
legmagasabb Szlovák hosszúidejű ifjúsági versenyen, ahol a
2007/2008-as évben 15 csoport
indul a következő felállásban:
IUVENTA Nagymihály, ŠKP
Kézilabda Klub Besztercebánya, Duslo Vágsellye Kézilabda
Klub, Štart Trencsén Kézilabda
Klub, Nyitra Kézilabda Klub,
Slávia Simony Kézilabda Klub,
Záhoran Testnevelési Egyesület Szenc, Junior Mocsonok
Kézilabda Klub, ŠKP Pozsony,
Biccse Városi Futball Klub,
Varannó Városi Futball Klub,
BRADLAN Berezó Kézilabda Klub, SLÁVIA Testnevelési Egyesület Szered, Chirana
Medical Surány Kézilabda Klub
és a SLOVAN GEMER Rimaszombat Sport Klub.
A kézilabda csapat tevékenységét
a T-18 akasztóhegyi tornateremben végzi, és ezt a TEMPUS Rimaszombat Sport Klubbal való jó
együttműködésének köszönheti,
személyszerint Vrábľ Júliusnak.

A kézilabda csapat a következő
irányítás alatt dolgozik: Laššák
Ján – csapatelnök, Laczková
Eva, Šáteková Tímea, Nagy Attila, Nagyová Katarína – edzők
Csák Ľudovít, Laczko Ladislav
– csapat menedzserek
Az ifjúsági csapat tagjai: Csáková
S., Gasková R., Nagyová K.,
Bálintová R., Muránska K.,
Golianová L.,Hakelová K.,
Krnáčová D., Dvořáková D.,
Výbošťoková M., Novosadvová
D., Oremová V., Kovácsová
K., Baloghová D., Bozóová
Zuzana.
A bajnoki verseny indítók:
1. forduló, 2007. 09. 08.
Brezová p/B. – ŠK Slovan Gemer
Rimaszombat 23:18 (12:9)felállítás: Csáková, Gasková 3, Nagyová
2, Golianová1, Bálintová 6,
Hakelová 5, Krnáčová 1, Muránska,
Dvořáková, Výbošťoková, az edző:
Laczková E., az edző aszisztense:
Šáteková T.
Csapatunk női játékosai a vetélytárs pályáján jó teljesítményt
nyújtottak, csak a kisebb ver-

senyek által szerzett tapasztalataik alapján készültek jobb
eredményt elérni, lehet hogy a
győzelemre is.
2. forduló, 2007. 09. 15.
ŠK SLOVAN GEMER Rimaszombat – VFK Varannó 35:26
(18:13) felállítás: Csáková,
Gasková 8, Novosadová 2,
Nagyová 6, Golianová 5, Oremová
1, Bálintová 5, Hakelová 8,
Muránska, Dvořáková. edző:
Laczková E., edző aszisztense:
Šateková T. Csapatunk a találkozón egy hosszan tartó résztvevő,
1. DL varannói VFK csapata
ellen állt be, amelyik a múlt verseny évben a táblázat 7.helyét
foglalta el.
Csapatunk a sikeres szereplés elhatározása érdekében vett részt
a találkozón, és tevékenységét
ennek vetette alá. Az egész találkozás ideje alatt csapatunk kiváló teljesítményt nyújtott.Átlagon felül teljesítettek: Csáková,
Gasková, Bálintová, Nagyová és
Hakelová.
jl, ford: dósa

A pingpongozók már türelmetlenül várják
sportáguk idényének kezdetét, amelyet
hagyományos gulyásfőzéssel indítanak.
A
közelgő
2007-es
év
ősze és a
2008-as
év
tavasza igényes kezdetet
állít
elénk.
Szombaton, 2007. szeptember 29-én
16:00 órai kezdettel játsszuk idényünk
első versenyét Rozsnyóval (Rožňava).
Az 1. ligában meg akarják védeni a kiemelkedő helyeket. A felállás: Ing. Horváth, Voliar, Polgári, Huszti, Ing. Zagyi.
A kerületi versenyben a tapasztalt B
csoportos játékosok, mint Prskavec,
Ing. Miháľ, Mgr. Nagy, Šancel, Mihály
mellett szükség lesz a fiatalok toborozására, mint ahogyan az a tavalyi évben is
történt. A 4. ligában megmérkőzik az ifjúsági csapat Pinzíkkel és Ing. Valušsal.
Mindenekelőtt a fiatalok munkáját és a
diák versenyeket támogatni kell a jövőben, hiszen mint minden hasonló klub
létének az alapja a minőségi nevelés
és a fiatalság fejlődése. Bízom benne,
hogy a a fiatal játékosok színvonalát
közösen tovább tudjuk fejleszteni a jelenlegi legjobb játékosaink segítségével, akik kiveszik részüket a tehetségek
neveléséből. Mindezek nem jöhetnének
létre tehetséges edzőink Ľ. Pinzík és M.
Zelezník urak nélkül, akik mellé még
egy tapasztalt edzőt szeretnénk. Befejezésül üdvözöljük pártfogóinkat, és
ezennel szeretnénk meghívni őket az 1.
liga mérkőzésére. Azokat a szülőket is
szeretettel várjuk, akik szeretnék gyerekeiket ezzel az eredményes sportággal
megismertetni.
Ing. Alexander Štefan, a csapat elnöke
ford.: da

Újabb forduló után
a női foci

Ahogyan erről már korábbi számunkban
beszámoltunk, a legutóbbi mérkőzésen
nem lehettünk jelen, de van rá remény a jövőben. (A Városi Hivatal hozzájárulásával)
A forduló eredményei: LT Pozsony
(Bratislava) – Trencsénteplic (Trenčianske
Teplice) 0:12, Rózsahegy (Ružomberok) – Érsekújvár (Nové Zámky) 1:3, Zsolna (Žilina) –
Láb 5:0, Szelcse (Selce) – Vágsellye (Šaľa) 0:8
Az iskolákban sportkör alakul a női focisták
számára, készülünk iskolák közötti mérkőzésekre, reméljük, hogy törekvéseinket értékelni
fogják a szülők és gyerekeik egyaránt. Ajtónk
nyitva áll, várjuk azokat a lányokat és nőket,
akik szivesen bekapcsolódnának csapatunkba.
Mgr. Galamb Róbert
ford: da
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D. Balciarová aranyérmes

2007. aug 27.

Megérdemelt győzelem a listavezető ellen

VFK Rimaszombat-Slovan
Duslo Vágsellye 2:0 /0:0/

Dorota Balciarová aranyérmet nyert a karate Szlovák Kupa első fordulójának versenyében Galántán. Az eperjesi Amanová / Vakabu Prešov
/ legyőzése után /3:0/, legyőzte Schwartzovát /Union Košice, 3:0/,
Suchánkovát / Europa Trenčín, 3:0/, s a döntőben Kimáková fölött
diadalmaskodva/ Metropol Košice, 3:2 / első lett. Dorotka ezzel a győzelemmel négy lépést – remek kiinduló pozíciót vívott ki magának - tett
a decemberi szlovák karatebajnokság előkészületeiben.
Igor Molnár az idősebb juniorok versenyében /kata/ szintén eljutott
a döntőbe, ahol azonban vereséget szenvedett a nyitrai Matej Uriktól /
Nitra Kachi / 3:2 arányban., a világbajnokságra Urik utazik.
ford.: k, Fotó és szöveg: Ing. V. Molnár

Nagybalog nyerte a rangadót
A kerületi labdarúgó bajnokság III. ligájában már a kilencedik fordulóra került
sor. A VFK Rimaszombat tartalékcsapata
ezúttal hazai pályán győzte le Óbeszterce
(Stará Bystrica) csapatát 3:1 arányban és
a második góljukat Purdek szerezte, aki
Murínnal együtt a Komanický csapatból
jött erősítésként. Az újabb három pont
egyben azt is jelenti, hogy már az ötödik
helyre tornázta fel magát a csapat a tabellán, melynek állása a következő:
Bánová		
Zvolen		
Kremnička
Dolná Ždaňa
Rim. Sobota B
D. Strehová
Fiľakovo 9 3 3 3
Námestovo
Makov		
Kysucké NM
Králiky		
St. Bystrica
Liet Lúčka
L. Štiavnica
Bytča		
Krásno		

Gömöri
Regionális hetilap

9630
9621
9351
9342
8413
9333
10:13
9333
9324
8314
8242
9315
8233
9234
8224
8026

2007. július 9., hétfő
28. szám

Ára 9 Sk

40. évfolyam

30 :6
20 :9
8:8
14:10
15:12
9:10
12
6:10
19:21
17:11
16 :15
11:25
10:12
9:19
6:11
8:16

21
20
14
13
13
12
12
11
10
10
10
9
9
8
2

A kerületi bajnokságon Feled továbbra is
veretlen idegenben

A IV. ligában folytatódott a felediek idegenbeli sikersorozata. Ezúttal Losonctamásiban (Tomašovce) szerzett a csapat egy pontot a 2:2-es eredmény után. A vendégek mindkét gólját az újonnan igazolt Sándor Péter szerezte. Közel
voltak az egy ponthoz a tiszolciak (Tisovec) is, de ők a 93.
percben kapott gól után 2:1 arányban kikaptak. Egyetlen
góljukat Vengrín szerezte. Megszerezte első három pontját
Ajnácskő (Hajnáčka) is, miután hazai pályán 4:1 arányban
győzte le Podlavicét /góllövők: Molnár,Igo, Szó, Szókiss/.
Újabb hazai vereséget szenvedett Nagyrőce (Revúca)
Vágagyagos (Hliník) ellen /0:1/ és már a tabella alján áll.
A IV. liga állása hét forduló után:
1. Ružiná
2. Nová Bašta
3. Veľký Krtíš
4. Hliník n/Hr.
5. Poltár		
6. Jesenské
7. Tisovec
8. Kalinovo
9. Brusno
10. Tomášovce
11. Podlavice
12. Selce		
13. Revúca
14. Hajnáčka

7700
7 601
7 421
7412
7403
7241
7307
7223
7223
7223
7214
7124
7106
7106

18:3
25:10
12:7
10:8
16:14
8:7
9:13
10:11
11:13
2:16
11:17
6:8
0:13
9:27

21
18
14
13
12
10
9
8
8
8
7
5
3
3

Az V. ligában Nagybalog (Velký Blh)
rangadót nyert Rimajánosi ellen /3:0/ és
továbbra is vezeti a táblázatot. Kitűnően szerepelnek a Nyustaiak (Hňúšťa) is,
akik hazai pályán 4:0 arányban győzték le
Kékkő (Modrý Kameň) együttesét. Újra
győzött Lubeník is Sklabiná ellen /2:1/ és
már a tabella negyedik helyét foglalja el.
Hét forduló után a táblázat állása a következő:

1. Veľký Blh
7601
2. Nenince
7511
3. Hnúšťa
7511
4. Lubeník
7502
5. Olováry
7412
6. Vinica		
7403
7. Radzovce
7313
8. Sklabina
7313
9. Málinec
7304
10. Hrnč. Zalužany7 2 2 3
11. Rim. Janovce 7 2 0 5
12. Modrý Kameň 7 1 2 4
13. Mýtna
7115
14. Boľkovce
7007

19:6
20:9
18:8
12:13
21:8
15:14
16:14
15:13
21:15
9:10
12:18
10:21
9:24
4:28

18
16
16
15
13
12
10
10
9
8
6
5
4
0
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