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Révbe ért
a maratoni tárgyalás
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- Megerősödik a Városi Rendőrség 2. oldal
- A vandálokat csak a kamera
állítja meg
2. oldal
- Legszebb erkély és kiskert
verseny eredményei
3. oldal
- Csökken a hőenergia ára
4. oldal
- Két nemzetközi
barlangász hétvége
5. oldal
- 350 éve született Thököly Imre
6. oldal
-150 éve iratkozott a gimnáziumba
Mikszáth Kálmán
7. oldal
- Képriport és ankét a XXV. GömörKishonti Vásárról
10. oldal

VERSENYELJÁRÁS
Rimaszombat városa a 552/2003 törvény 5. paragrafusa értelmében
versenyeljárást hirdet
a rimaszombati Gömöri Hírlap

főszerkesztői funkciójára.
Szakképzettségi feltételek:
bejezett felsőfokú- vagy teljes középiskolai végzettség
minimálisan 5 éves újságírói gyakorlat
Egyéb feltételek:
erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál
nem régebbi)
a közigazgatás problematikájának az
ismerete
szervezési képesség
a magyar nyelv megfelelő ismerete

Múlt hét kedden, október 2-án
folytatta a Városi Képviselőtestület a szeptember 25-én
félbeszakított tárgyalást. A tanácskozás kezdetekor 15 képviselő volt jelen. A meghatározott programpontokat követve
Oľga Fabová, a Városi Hivatal
gazdasági osztályának vezetője
2007-es év első félévének gazdálkodásáról számolt be, s előterjesztette a költségvetés 3.
számú módosítását. A város eddigi bevétele 222,999 millió a
kiadása pedig 147,158 millió
korona volt, tehát 75,841 milliós többlet keletkezett, amelynek

oka Fabová szerint, abban keresendő, hogy a város az év első
felében mértéktartó gazdálkodást folytatott, s kiadásait csak
40,2%-ra teljesítette. A képviselők megszavazták a költségvetés 3. módosítását 6,277 milliós többlettel. „Két javaslatot
terjesztettünk elő, amit a Városi
Hivatal dolgozott ki. Az eredetibe beszámítottuk a szennyvíztisztítóból származó 26 milliós
bevételt és a területért 9 milliót.
A másik javaslatból, amelyet elfogadott a testület, ez a bevétel
kimaradt, viszont benne van a
13 milliós bevétel a Hypernova

melletti terület eladásából, ahol
a C.F.H. PART cég Family Center üzletházat épít.”- mondta
Fabová, s hozzátette, hogy a
költségvetésbe beszámították
a 330 ezer koronás támogatást
a Művészeti Alapiskola felújítására, illetve 40 ezer koronát a
Gemerské Zvesti számítógépes
technikájának bebiztosítására.
A képviselők körében a legtöbb
kritika a kaszárnya projekt dokumentációjának 1,7 milliós
értékét érintette.
A további programpontok részleteit a 2. oldalon olvashatják.
kan, ford.: és fotó: he

ENERGOBYT-híradó
Csökken a hőenergia ára
Végre egy örömteli hír partnereinknek: az Energobyt kft.
szeptember 1-től 20 koronával
csökkenti a hőenergia egységárát (GJ). Ez azt jelenti, hogy
azzal a 10 koronás kedvezménynyel együtt, amit már 2006 elejétől nyújtunk üzletfeleinknek,
összesen 30 koronával fogunk
kevesebbet számlázni az országos árszabályzó hivatal által
számunkra megszabott árból,

azaz pontosan 639 koronát
gigajouleonként.
A hőenergia árának csökkentését a kőolaj és ezzel együtt a
földgáz világpiaci árának kedvező alakulása és a szlovák korona
megerősödése tette lehetővé.
Ennek következtében jelentős
megtakarítást értünk el mi is az
árszabályozó hivatal által tavaly
megadott költségekhez képest.
Ezt a különbséget az érvényes

rendeletek alapján az év végi
elszámolásnál, jövő év februárjában kellene visszatérítenünk
megrendelőinknek.
Üzletfeleink érdekében azonban úgy
döntöttünk, hogy az említett
árcsökkentésünk által költségmegtakarításunk jelentős részét
már ezekben a hónapokban viszszajuttatjuk számukra.
folytatás a 4. oldalon

A kérvényhez mellékeljenek:
kitöltött személyi kérdőívet
szakmai életrajzot a gyakorlat feltüntetésével
a Gömöri Hírlap szerkesztőségének
tevékenységére vonatkozó írásbeli
koncepciót
a végzettséget igazoló irat hitelesített
másolatát
erkölcsi bizonyítványt (három hónapnál nem régebbit)
A jelentkezési lapot a kérvény mellékleteivel együtt leadhatják személyesen
vagy elküldhetik postán, zárt borítékban, a „VK - NEOTVÁRAŤ” - nem felnyitni
megjelöléssel 2007. október 29-ig az
alábbi címre:
Városi Hivatal
Ing. Kovács László
a VH elöljárója
Svätopluk u. 9.
97901 Rimaszombat
A versenytárgyalás időpontját írásban
közlik a versenyeljárás azon jelentkezőivel, akik megfelelnek a kiírt követelményeknek.
MUDr. Cifruš István, MPH
a város polgármestere

HIRDETÉS
2227
Vadex, k.f.t,
Rimaszombati Húsvár
Bartók B.. 24., Rimaszombat
AKCIÓ:
Disznósajt vákumcsomagolásban 85 SK/kg
Párizsi (sertés húsból) - 60 Sk/kg

Vasút u. 9, Rimaszombat
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A város adósai és egyéb kérdések
A városi képviselőtestület októberi
ülésén foglalkozott az adóbehajtás
és más fizetési hátralékok kérdéseivel is. A város adósait, figyelmeztetés után feltüntetik majd a város
internetes honlapján, valamint a
város hivatalos adósai tábláján is.
Az egyéb pont alatt foglalkoztak
a volt laktanya kihasználhatóságának előkészületi munkáival is,
amelynek során megállapították,
hogy a hálózatok a szóban forgó
területen elavultak, ezért magasak
a fenntartási munkálatok díjai,
szükség van újak kiépítésére. A

2007. október 8.

munkálatok hidrogeológiai felderítéssel és a vízvezetékek tervének
kidolgozásával kezdődnek majd
1,7 millió Sk értékben. Elfogadták az Energobyt ügyvezetőjének,
Illés Gyulának az előterjesztett
javaslatát is, miszerint csökken
a 2007 –es év szeptembere és decembere közötti időszakban a fűtés ára 669,37 Sk - ról/GJ 639,37
Sk - ára/GJ, és a társaság alaptőkéje 20 millió koronával.
A komplex városi hulladék feldolgozásáról szóló előterjesztés
vissza lett vonva, mivel annak

elszállítását és kiválogatását az
év végén értékelik majd. Továbbá
elfogadták a sport és ifjúsági tanács javaslatát, 1 millió koronát
szavaztak meg a sportklubnak. A
tanácskozáson részt vett Margita
Antalová, a Fučík utca egyik lakója is, aki arra kérte a várost, hogy
azt az utcát, amelynek lakója, és
amely károsodást szenvedett a
távközlési vezetékek lerakása idején, hozzák rendbe, mivel az utca
házainak falai és pincéi esős időszakban nedvesednek.
kan/da, Fotó:he

A vandálokat csak a kamera állítja meg?
A hétvégi diszkós-napok után a
város utcáin meglátszik, hogy
a vandalizmus Rimaszombatban virágzik. Ezek a felelőtlen,
fiatalkorú hőzöngők legutóbb
erősségüket szerették volna bebizonyítani az utca emberének.
A Svätopluk utcára merőleges
útszakaszon egymással szemben
két közlekedési táblát is kidöntöttek az ismeretlen elkövetők. A
Városi Rendőrség parancsnokától, Berecz Pétertől megtudtuk,
hogy az ilyen döntögetés nem az
első eset, de sajnos mivel nem

érkezett lakossági bejelentés
nem tudnak nyomozást indítani.
„Nem lehet elérni, hogy minden
sarkon álljon egy rendőr. A kamerák nagy segítséget jelentenek,
mert az alapján kiderül az elkövető személye, de ebben az utcában
nincs kamera. A Fő téren pl. már
nem próbálkoznak ilyesmivel.”mondta lapunknak Berecz, s
hozzátette, hogy a hibát azonnal
jelentették a Városi Közterületfenntartó Vállalatnak, akik viszszaállították a táblát.
Fotó és szöveg: he

Megerősödik a Városi Rendőrség
A Városi Képviselőtestület megszavazta 2008. január elsejével a Városi Rendőrség / szlov. MsP. röv.:
VR/ hat fővel történő létszámbővítését, mellyel 1,710
millió koronával emelkedik a kiadásuk. A rendőrök
iskolázása 270 ezer koronába kerül majd. A képviselők elé két alternatívát tártak, a másodikban kilenc fős
bővítést javasolt a rendőrparancsnok, aki lapunknak
elmondta: „Elégedettebb lettem volna, ha a képviselők a második variánst, vagyis a 9 főt szavazzák meg,
de így is elégedett vagyok, mert a jelenlegi 9 rendőr
nem elegendő. Fiatal, ambiciózus, felelősségtudatos
embereket kell felvennünk, akik a közrendre ügyelnek majd a délutáni és éjszakai órákban.” – mondta
Berecz Péter.
kan/he, Fotó:he

ŐSZI NAGYTAKARÍTÁS
Ebben az évben is tart az őszi takarítás, 2007. szeptember 24– e és október 21-e között. Erre a célra vannak
kihelyezve a nagyterjedelmű hulladékgyűjtők. Kérjük a város polgárait,
hogy maximálisan használják ki ezt a
lehetőséget.
A hulladékgyűjtők kihelyezésének
ütemterve:
2007. október 7. – 2007. október 14.
Bakti /Bakta/ – a futballpálya mellett
Kurinc /Kurinec/ üdülőközpont – az
autóbuszmegálló mellett
Szabadka /Sobôtka/ – új része
Szőlő /Vinica/ – az üzletnél

Hibajavítás

Múlt heti „Lencsevégen a
Városi Közterületfenntartó
Vállalat” című cikkünkben
elírtuk az utca nevét. A fekvőrendőr a Hostinsky Alapiskola előtt található, s az a
Szövetkezeti (Družstevná)
utcában van. T. Olvasóinktól
elnézést kérünk a hibáért.
szerk.

A képviselők átértékelték a Városi Lakásigazgatóság munkáját
A programpontok egyéb
fejezetében a képviselők a
Városi Lakásigazgatóság
/ szlov.: MsBS, röv.: VL/
féléves tevékenységéről
is hallhattak beszámolót.
A határozatban a képviselők tudomásul vették,
hogy a Dobšinsky u. 4042. szám alatti 1. számú

bérház teljes felújítás
alatt áll, s jóváhagyták
annak további kivitelezését.
„Novemberben
lesz egy éve, hogy a VL
élére álltam. Fő célom
volt a kommunikáció javítása a lakások bérlőivel és tulajdonosaival,
de nem utolsó sorban a

városi vezetéssel is. Ezt
tartottam az alaplépésnek az adandó problémák megoldásához. Ma
elmondhatom, hogy az
együttműködés sikeres.”
– szögezte le Svetozár
Müller, a VL ügyvezetője,
s hozzátette, hogy az új
vállalatirányítással a 22

milliós kintlévőséget ez
idáig 13 millió koronával
sikerült csökkenteniük.
„Természetesen vannak
behajthatatlan követelések is, amelyeket értékcsökkenési leírás alá kell
vetni.”- magyarázta lapunknak Müller.

kan/he
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Élethelyzetek Fél napot az orvosnál…
Nap, mint nap rengeteg ember
fordul orvoshoz, segítségre van
szüksége egy erős torokgyulladásnál, egy kemény gyomorrontás
miatt. Minap végig kínlódtam én
is ezt a kálváriát. Régtől ismert
orvosnőmhöz járok. Nem mindig tartom túl beleérzőnek, úgy
érzem, azt hiszi, szimulálok. Egy
évben mindössze két alkalommal
járok hozzá, úgyszólván csak és
kimondottan, ha nagyon muszáj.
Szép környezetben van, bár abszolút szűk folyosó az emeleten, fentről egy apró ablak szűri be csupán
a friss levegőt, rengeteg ember a
lócákon. A hivatalos rendelés injekció beadása után 9 órától kezdődik. Ilyenkor már sokan beírják
magukat az erre a célra szolgáló
füzetbe, és elmennek a városba.
Leülök, várok. Egy órát, kettőt,
hármat. Kijön a nővér, felolvas három embert, és gondosan kihúzza
tollal a füzetből. Az ajtó becsukódik, várunk tovább. Egy idősebb
néni mellettem elmondja az életregényét. Titokban a másik ajtóhoz lesek, ahol mondjuk úgy „egy
kettőre elintézik” a pácienst. Az
én oldalamra kifésült nő érkezik,
beillatosítva, magas sarkú cipőben, mobil telefonnal, kisgyermeket vonszolva maga után. Csattog
a cipője, felébreszt minket a szűk
folyosón, akik lázasan ülünk, s na-

gyon nem jól érezzük magunkat.
Könyörtelenül bekopog az ajtón,
amin egyébként nagy betűkkel fel
van tüntetve: Kopogni tilos! Végre kijön a nővérke mosolyogva,
és üdvözli a hölgyet, aki most jön
vérvételre. Az óra 11:35 percet
mutat. Az ajtó becsukódik. Jön egy
roma paciens, szintén mobillal a
kezében, hevesen telefonál. Leül a
másik ajtónál, ahol fiatal orvosnő
csak úgy szórja – ügyesen a betegeket. Tíz perc múlva már látom
is kijönni. Megpróbálom magam
bekönyörögni a másik nővérhez,
de nem vesz be. Kitámolygok hát,
a szemem vérvörös, folyik az orrom, lázas vagyok, és kegyetlenül
érzem magam. Végre felolvasnak.
12 óra 5 perc. Az orvosnőm nevetve tárgyal egy fiatalemberrel, és
méltóságteljesen eltávozik a toalettre. Újabb 15 perc. Immáron
leroskadok odabent egy székre.
Mi a baja? – kérdezi. Kinyögöm.
Nincs lázmérés, nincs meghallgatás, csak a régi kartotékom,
abban sok-sok éve benne van a titok. Felír valamit. Megköszönöm.
Kitámolygok. Még túlélem a kegyetlen patikusnőt, és bejelentkezek a munkahelyemre. Mire este
hazaérek, összerogyok. Egy nap
az orvosnál, a 21. században, Rimaszombatban.
bm

AMIKOR A SZÜLŐI NEVELÉS CSŐDÖT MOND
A Tompa Mihály Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában
a 2007/2008-as tanévben két
első osztályt nyitottak összesen
33 gyermekkel. Még a tavalyi
tanév végén megcsinálták a kis
nebulók az iskolaérettségi- és
az intelligencia tesztet. Ennek
alapján elosztották a kis elsősöket, mind a két osztályban voltak roma tanulók is. Egy néhány
szülő azonban nemtetszését fejezte ki, hogy gyermeke a gyengébb osztályba került főképpen
amiatt, mert gyermekét azért
akarja a Tompa Alapiskolába
járatni, hogy kiemelje a romaközösségből. Lapunknak az egyik

A leendő tűzoltók?
A Szlovák Köztársaság Önkéntes Tűzvédelmi Szolgálata /DPO SR/ versenyt rendezett gyerekek részvételével.
Témája egész Szlovákia
területén működő tűzoltó
szolgálatuk volt. Járásunkat
az Š.M. Daxner Általános iskola diákjai, Ján Čiešok, Matej Petrinec, Tibor Stankovič,
és Ján Blahuta képviselték. A
tanulók közösségi munkájukért a DPO SR egyéni díját,
és oklevet kaptak, amelyeket 2007. szeptember 26-án
vettek át a szolgálat vezetőitől. Kívánunk nekik jó egészséget, szerencsét, és sikert
az iskolában, egyszer még
talán a tűzoltók soraiban
üdvözölhetjük majd őket.

Nem volt egyszerű a jutalmak odaítélése
Nehézkes téma volt az I. félévre
vonatkozó jutalomosztás. A rövid
szünet után a következő döntés
született: a város polgármestere,
Štefan Cifruš, a kiértékelési időszak összfizetésének 20%-át, a polgármester helyettes, Pavel Piliarik
15%-át, és a főellenőr, Ľudovít
Čank 5%-át kapja. A polgármester

lemondott jutalmáról a VFK Polgári Társulás javára, amely a fiatalok sorából neveli a jövő sportolóit. Az alpolgármester lemondott
a Városi Képviselőtestület és a
Városi Tanácsból származó jutalmáról a város javára, s elmondta
azt is, hogy a félévi jutalmát sem
tartja meg.
kan/da

Kornélia Nosáľová
ford.: da
az OV DPO igazgatója

AZ ERKÉLY ÉS A KISKERT SZÍNES DÍSZEI
Ebben az évben is megrendezték immár nyolcadik alkalommal Rimaszombat városának a „legszebb erkély,
legszebb kiskert” versenyét.
A hagyományokhoz híven a
versenyt májusban, a Városnapok alkalmával hirdették
ki, és a tavalyi évhez hasonlóan Felső és Alsópokorágy,
Dúsa, Mezőtelkes és Bakti
városrészek is részt vehettek
a versenyben. A résztvevőkre
augusztus 31-ig tehettek a város polgárai javaslatot. A Kör-

nyezetvédelmi Szakosztály
vezetőjétől, Bozó Jánostól
megtudtuk, hogy a versenyben 56 erkély és 43 kiskert
nevezett be, amelyeket egy 30
tagból álló zsűri értékelt ki. A
legszebb balkonnak járó első
díjat Kertész asszony kapta,
a második helyen végzett az
Úreková család, a harmadik
helyezést pedig a Trochová
család mondhatja magáénak. Legszebb kiskertnek a
Svinčiaková család kertjét
találta a bizottság, második

anyuka elmondta, hogy kisfia
az óvodába többségében roma
gyerekek közé járt, s átvette a
romák stílusát, vad beszédet. A
szülői nevelés így csődöt mondott, az óvodából hazatérve nem
bírt a gyermekével. Ez a helyzet
élő probléma máshol is, melyet
a nevezett alapiskolában - egyelőre mindenki elégedettségére
– újraelosztással oldottak meg.
Az iskola igazgatója szerint szó
sincs diszkriminációról, a 13 kis
roma elsős megkapja a megfelelő
bánásmódot, a 20 1.A osztályos
tanulóval, akik között 4 roma is
van - valószínűleg jól lehet majd
moly
haladni.

helyen végzett a Romoková
család, a harmadikon pedig
a Tankó család. „Köszönetet
szeretnék mondani mindenkinek, aki hozzájárult környezetünk szépítéséhez Rimaszombat városában, beleértve
a Városi Közterület-fenntartó
Vállalatot is, amely példásan,
és felelősségteljesen gondoskodik városunk zöldjeiről” mondta Bozó, a Szakosztály
vezetője.
kan/da
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ENERGOBYT-híradó
Csökken a hőenergia ára
folytatás az 1. oldalról
A hőenergia jövő évi árával kapcsolatban még nincsenek pontos információink, mivel azt az árhivatal csak
decemberben szabja meg. A hő árának több mint 70%-át a földgáz ára
képezi, aminek 2008-as áráról még
mindig folynak az egyeztetések az
SPP és az orosz GAZPROM között.
Azt azonban már most kijelenthetjük, hogy ha ez az ártétel nem emelkedik jelentősen, akkor a hőenergia
ára is a jelenlegi szinten maradhat.
Ennek érdekében sokat tettünk az
idei évben, főleg új megrendelők
megszerzése által. Elmondhatjuk,
hogy szeptembertől mi biztosítjuk
2 bérlakásokból álló lakóépület (a
Sedliacka és a Česká utcákban), a
nyugdíjasotthon és a SEWON cég
által bérelt épületek hőellátását. Így
próbáljuk semlegesíeni az utóbbi
években jelentkező hőelvétel-csökkenést, ami főleg az átlaghőmérsékletek emelkedésének és a lakosok természetes energiamegtakarításának
következménye.
Ezekben a napokban fejeződik be
idei legnagyobb beruházásunk,
a Rožňavská utca hőellátásának teljes rekonstrukciója. A megkötött
szerződések értelmében a kivitelező cég jelentős késésbe került, főleg
ami a kinti munkálatokat illeti. Ezért

ezúton szeretném megköszönni a
lakótelep minden lakosának türelmét, amit a kinti földmunkák és a
lakóépületeikben végzett munkálatok által előidézett korlátozásokkal
szemben tanúsítottak. A felújított
kazánház és a lakóépületekbe szerelt
cserélőállomások üzembehelyezése
már megtörtént és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tereprendezési munkák is befejeződjenek ebben a hónapban. Reményeink
szerint az új technológia tesztelése és
pontos beállítása után jelentkeznek
az általunk ígért és várt eredmények
(a hő- és melegvízellátás színvonalának javulása, költségmegtakarítás),
amelyek elsősorban a lakótelep lakóinak érdekeit szolgálják majd.
Végül még egy jó hír, főleg a fiatal
családok számára: az Energobyt kft.
a jövő évtől kezdődően a Fundament
polgári társulással és a Városi Hivatallal együttműködve szeretné jelentősebb mértékben szponzorálni az
új játszóterek építését és az eddigiek
felújítását, hogy ezzel is szebbé és
lakhatóbbá tegyük városunkat.
Elérhetőségeink és egyéb érdekes
információk a hőellátással kapcsolatban a www.teplovmeste.sk weboldalon találhatók.
Illés Gyula, ügyvezető igazgató

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya Gömör-Kishonti
Közművelődési Intézet Csemadok rimaszombati alapszervezete
tisztelettel várja Önt és családját, barátait, ismerőseit

az V. Győry Dezső Kulturális Napok
nyitórendezvényeire

2007. október 17-én:

17.00 Koszorúzási ünnepség Győry Dezső emléktáblájánál
(Városkert)
Közreműködik Borbás Orsolya (vers) és a Csemadok ASZ
énekkara
18.00 Győry Dezső emlékezete
(Magyar Közösségi Ház, Daxner u. 35)
Csomós Éva előadása a költő életéről és munkásságáról
Köszönjük, hogy megtisztel jelenlétével!

a rimaszombati Munkaügyi Hivatal épületében, a Gorkij utca 12-es
szám alatt. /13-as helyiség/. Alapszintű angol
nyelv tudás szükséges.
A jelentkezőket kérjük, hozzák magukkal

Agócs Gergely gömöri turné előtt
Gömöri turnéra indul a füleki születésű Agócs Gergely etnográfus -előadóművész, a budapesti Fonó zenekar frontembere ( az
együttes gömöri népzenét feldolgozó lemezének felvidéki ősbemutatója Serkében volt a Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyén ), a Hagyományok Háza munkatársa. A turné első állomása
Gice, ahol a helyi óvodások és kisiskolások részére tart rendhagyó zeneórát október 8-án, hétfőn délelőtt 8 órakor a helyi kultúrházban. Innen irány Kálosa, ahol 10 órától az óvodásoknak
és iskolásoknak, majd 13 órától a felnőtteknek zenél. Másnap
szülővárosában, Füleken muzsikál, ezt a csákányházi, majd a
hanvai fellépés követi.
Balázs Emese

V. Gömöri Kulturális Napok
„A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható.” (Kodály Zoltán ) Ez a mottója az idei, 2007.október 11-12-13-án,
immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Gömöri Kulturális Napoknak, melyre szeretettel meghív minden érdeklődőt a Csemadok Rozsnyói Területi Választmánya és a társszervezők: Rozsnyó Város Önkormányzata, Szilice, Szalóc, Pelsőc,
Páskaháza Önkormányzatai és Csemadok Alapszervezetei. A
rendezvény fővédnöke: MUDr. Vladislav Laciak, Rozsnyó város
polgármestere. Október 11-én, csütörtök délután 4 órakor veszi
kezdetét a rendezvénysorozat a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületének kiállításával, ennek helyszíne a rozsnyói
Városi Galéria, ahol megnyitó beszédet mond Dr. Ódor Ferenc,
a Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke. Másnap
12-én, péntek délután 6 órakor a VII. Nemzetközi Kórustalálkozón vehetnek részt az érdeklődők a helyi Kereskedelmi Kulturális
Központ épületében. Fellépnek. Mgr. Mária Kovácsová – ének,
zongorán közreműködik Rajman Katalin, Rozsnyó Város Leánykara, Putnok Város Női Énekkara, a Gyergyószentmiklósi Férfikar Erdélyből, Vox Columbellae Szepsiből, Slezan Vegyeskar
Csehországból, Melódia Nőikar Fülekről és a Szerencsi Férfikar.
A kórustalálkozó szakmai tanácsadója: Kardosné Fafrák Éva.
13-án, szombaton 19.30-kor a Szőttes néptáncegyüttes lép fel
a Pelsőci Kultúrházban, és este fél kilenckor az együttes nyitja
meg az V.Gömöri hagyományőrző magyar bált, a zenét a Kristóf
Albin vezette cigányzenekar szolgáltatja. A bálon 4 falu: Szilice,
Szalóc, Pelsőc és Páskaháza hagyományos ételei lesznek felszolgálva. A rendezvény támogatója a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap.
be

TELEFONSZÁM-VÁLTOZÁSOK
A Városi Lakásigazgatóság /MsBS/ értesíti azokat az ügyfeleket, akiknek lakásuk és közös helyiségük fenntartásáért felelős,
hogy telefonszámaik telefonközpontjuk digitálisra való cserélése miatt 2007.9.28-ával megváltozott a következőképpen.
Titkárság – központ
55 11911
Svetozár Müller ügyvezető
55 11912
Rojíková – önkormányzati referens
55 11913
Bérleti díj részleg
55 11918
Műszaki osztály /üzemzavar jelentés/ 55 11920
Diszpécserszolgálat – non stop
0903 564 075

A Körzeti Hivatal Környezetvédelmi
Szakosztályának felhívása

ÁLLÁSAJÁNLAT
A Driving Edge Ltd. raktárosokat és C kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező gépkocsivezetőket
keres Nagy Britannia
területére. A versenyeljárás 2007.10.10-én
11:00 órai kezdettel lesz

2007. október 8.

életrajzukat. További
információ a következő web oldalon: www.
drivingedge.sk vagy az
EURES referensénél a
Gorkij utca 12-es szám
alatt, a 2-es ajtó. Tel.sz.:
047/5603301.

A 478/2002-es törvény 32-es paragrafusának 1. számú bekezdése értelmében, a körzeti hivatal köteles legalább évente
egyszer nyilvánosságra hozni a levegő szennyezettségének
mért értékeit és a szennyeződés forrását. A Besztercebányai Körzeti Hivatal ezen adatait megjelentette, amelyeket
megtekinthetnek hivatalukban, vagy a következő honlapon:
www.bb.kuzp.sk.

Ing. Vladimír Šándor, a hivatal elöljárója
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Két hónap alatt két nemzetközi barlangász-hétvége
2007. augusztus elején nagyszabású
nemzetközi barlangász hetet szerveztek
a miskolci „MARCEL LOUBENS” club
tagjai a Bükk-hegységben, pontosabban a
Létrástetőn (Magyarország). Szlovákiából
is sokan meg voltak híva, végül csak Pászer
István rimaszombati barlangász vett részt
a rendezvényen. A magyar Bükk-hegységben kb. 300 magyar, 24 cseh, 16 lengyel, 5
román és 1 szlovák barlangász volt jelen,
akik felszíni turisztikáztak, több barlangot
végigjártak, és több verseny közül az „In
Memoriam MAXI” Kupa elnyeréséért is
versenyeztek a Létrási vizes barlangban.
Megkoszorúzták az elhunyt barlangászok
emléktábláját. Pászer István meghívta
november végére a bükki barlangászokat
egy hétvégi érdekes barlangász akcióra a
Tiszolci és a Derencsényi Karsztba.
2007. szeptember 21-23-án szintén
Pászer István meghívására szívesen jöttek
a Bakony-i és a Budapest-i barlangász-

barlangban. Az akció után a kimerült
barlan-gászokat finom, meleg gulyás várta,
amiért a vendéglátó ezúton is köszönetet
mond a rimaszombati Városi Hivatalnak,
főleg Ing. Oľga Fabovának. A rimaszombati barlangászokat 2007. decemberében
a Bakony hegységben látják vendégül magyarországi barátaik.
Pászer István, barlangász -kutató
Fotó: Dr. Riskó Ágnes és Kovács Attila
mentő szolgálat tagjai Gömörbe. A 14
főből álló külföldi csoportot Vörös Attila
várta a Derencsényi karsztban Szilistye
mellett lévő barlangász házukban. Szombaton meglátogatták a PodbanyistyeNadkadlubom 1531 méter hosszú gyönyörű szép barlangrendszert. Magyar
barátaink másnap még látogatást tettek a
barlangász ház mellett lévő Podbanyistye

Nyugdíjasotthonok nemzetközi találkozója

A csehországi, a lengyelországi és a magyarországi
idősek otthonainak megbí-

zott helyettesei szeptember
28-án Tornalján találkoztak,
hogy többek között a következő évekre szóló együttműködési nyilatkozataikat
megköthessék. A tanácskozáson részt vett a BBMÖ
elnöke, Doc. Ing. Milan
Murgaš, a BBMÖ Szociális
és Egészségügyi Osztályának vezetőjé, Mudr. Vladimír
Novák, valamint a BBMÖ
Szociális Bizottságának el-

nöke, Ing. Božena Kováčová
is. Együttműködésük ideje
alatt, a tervezetek alapján
az idősek otthonában élő
emberek mindennapos és
kulturális életén szeretnének javítani az Európai Unió
támogatásával. A találkozó
fő támogatója a Nezábudka
Polgári Társulás volt.

PhDr. Andrea Berka
röv. da, Fotó: Ján Majoroš

Halálos baleset Zsípnél
Október 3-án, szerdán, halálos baleset történt
Zsíp határában, ahol két személygépkocsi ütközött össze. A Lada 1200 –as gépkocsi vezetője egy
radnóti /Radnovce/ 29 éves személy volt, aki 34
éves utitársával együtt hat héten át gyógyuló sérüléseket szenvedett. A Lada 1500-as forgalmi rendszám nélküli autót pedig nagy valószínűséggel a
42 éves balogújfalusi /Vieska nad Blhom/ férfi vezette, akinek a szintén 42 éves útitársa sérüléseibe
belehalt. A rendőrség büntető eljárást indított, az
elkövetőre 2 – 5 évig terjedő börtönbüntetés vár.
A Kerületi Rendőrség sajtóközleménye/ ford.:da

A Kicsi Hang verséneklő együttes Rimajánosiban tartott előadást

Sikerrel indult a Kicsi Hang verséneklő együttes (Borbély Katalin, Menyhárt József ) idei őszi
turnéja Rimajánosiban 2007.
október 1-én. A malomnak nincsen köve...című műsor, mely
tartalmát tekintve megzenésített
gyerekversek és játékok, elvarázsolt kicsit és nagyot egyaránt.

Így a felnőttek, ez esetben a pedagógusok épp úgy járták Bóbita
táncát, megfogták a szúnyugot
és kisütötték a zsírját, mint a gyerekek. Lássuk, hogyan vélekedik
az előadásról Tóth Mónika, a helyi alapiskola igazgatónője:
- Gondolkodom, milyen kommentárt is fűzhetnék a műsorhoz.
Úgy döntöttem, megosztom az
olvasókkal, hogyan viselkedtek
a gyerekek az előadás után. Alig
várták, hogy betoppanjak az
osztályba, és a sok „kicsi hang”
egyszerre kezdte el csivitelni
az élménybeszámolóját. Mutogattak, daloltak, énekeltek,
ugráltak, forogtak, pörögtek...
Igazából nem is nagyon tudtam
követni őket. Egy valamit biztosan megállapítottam: az előadás
emlékezetes élményt nyújtott számukra. Remélem, ezzel egy újabb
lépcsőfokot léptünk ahhoz, hogy a
későbbiekben, felnőtt korukban is

igényeljék majd a kultúrát, ami
által színesebbé, gazdagabbá válik a mindennapi életük.
Köztudott, hogy a Kicsi Hang
esetében Menyhárt József a
„szószóló”, most végre sikerült
megszólaltatnom az együttes
női tagját, aki jelenleg a Pozsonyi Egyházi Konzervatórium
5. osztályos diákja operaének
szakon. Katica a gömöri turné
során szerzett tapasztalatait,
észrevételeit osztja meg velünk:
- Csodálatos érzés gyerekeknek
zenélni, és itt Gömörben annyira
nagy szeretettel és kedvességgel
fogadnak, odafigyelnek minden
szavunkra, egyszerűen szeretnivaló apróságok az itteni gyerekek. Nálunk nyugaton, a Csallóközben más a mentalitás, más a
hozzáállás. Itt nekik minden új,
még olyan „tiszták”, kaphatók a
zenére...

- Mesélj a jövőbeli tervekről, fellépésekről.
- A mostani gömöri és kelet-szlovákiai turné után október 16-án Brünnben lépünk
fel, a Magyar Kulturális és Információs
Központban, majd novemberben Prágában, és ha minden igaz, decemberben ismét Rimaszombatban. Komáromban egy
barátunknál készül az új cd, a gitáralapokat már fel is játszottuk, de erről többet
nem árulok el, legyen meglepetés.
Balázs Emese
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MEGEMLÉKEZÉS
Háromszázötven éve, 1657. szeptember 25-én született Késmárkon
Thököly Imre, Felső-Magyarország és Erdély fejedelme, a kuruc
király. Bor- és marhakereskedő
dédapja alig száz évvel korábban
kapott nemességet, a grófi címet
apja, Thököly István nyerte el. A
korán elárvult Imre Erdélyben nőtt
fel, ahol kitűnt hadvezéri képességeivel, s szót értett az ott gyülekező
- szerveződő szedett-vedett kuruc
hadinéppel is. A bujdosók élén
1678-tól vezetett hadjáratokat Felső-Magyarországon. 1680 elején a
kurucok hajdúszoboszlói gyűlése
ismét Thökölyt választotta a bujdosó seregek fővezérévé. 1680 májusában Felvidék elfoglalása után
beütöttek Morvaországba is. A
magyar nemesség egy része a soproni engedmények és amnesztiák
hatására elfordult Thökölytől, aki
a törökökkel szövetkezve elfoglalta
Kálló várát, majd véglegesen szakított Telekivel, sőt Apafi fejedelmet
is kiszorította a török kegyeiből.
1682. április 28-án a budai pasa

2007. október 8.

350 éve született Thököly Imre

fejedelmi pompával üdvözölte,
a tömeg „éljen a magyar király”
kiáltozásokkal fogadta. 1682. június 15-én Thököly elvette Zrínyi
Ilonát, I. Rákóczi Ferenc özvegyét.
A házasság révén hatalmas birtokokra tett szert, Kassa bevétele

pedig birtokába juttatta a Felvidék
kormányszervét, a szepesi kamarát. Szövetségre lépett a Portával, a
szultán 1682-ben évi 40 ezer tallér
adó fejében királyi címet adott neki,
s Füleken, a vár elfoglalása után Ibrahim pasa - a szultán athnaméja
alapján - Magyarország királyává
nevezte ki a kuruc vezért, de ő csak
a Felső-Magyarország fejedelme címet használta. Ekkor volt hatalma
tetőfokán, fejedelemsége az erdélyi
határtól a Garamig terjedt. Bécs
1683-as sikertelen ostromában
nem vett részt, de Pozsonynál őt is
megverték, s Kara Musztafa nagyvezír őt tette meg kudarca okául.
Thököly sorsa megpecsételődött:
Lipót császárral hiába alkudozott,
Apafi erdélyi fejedelem ellene fordult és a törökök cserben hagyták.
Az egyik vereséget a másik után
elszenvedő Thökölyt végül 1685ben a nagyváradi pasa elfogatta és
Konstantinápolyba vitette. Ezzel
összeomlott a felső-magyarországi
fejedelemség, a kurucok a törököt
kiűző császáriakhoz csatlakoztak.

A Munkácsot 1699-ig tartó Zrínyi
Ilonát gyermekeivel Bécsbe vitték,
férje csak 1692-ben tudta kicserélni Heister osztrák tábornokért. A
Porta 1690-ben, Apafi halála után
szabadon engedte és erdélyi fejedelemmé nevezte ki Thökölyt. Ő
török-tatár csapatokkal megszerezte Erdélyt, sőt fejedelemmé is
választották, de két hónap után a
császáriak kiszorították Havasalföldre. Az 1699-es karlócai béke
kimondta száműzését, s miután
fejedelemségét nem sikerült viszszaszereznie, a Porta 1701-ben
híveivel a kisázsiai parton fekvő
Nikomédiába internálta. Mostohafia, II. Rákóczi Ferenc 1703-ban
kitört szabadságharcába már nem
kapcsolódott be, a köszvényes
Thököly 1705. szeptember 13-án
meghalt. A nikomédiai örmény
temetőben nyugvó hamvait 1906ban hazahozták, a budapesti Deák
téri templomban ravatalozták

fel, majd a késmárki evangélikus
templomban temették el.
Összeállította: kt

A BENEŠ-DEKRÉTUM HATÁLYBAN
MARADÁSÁIG MINDEN NEMZET
ÉS NAGYHATALOM HÁBORÚS BŰNÖS!
Gondolkodom ezen a Benešdekrétumon. Úgy akarom megmagyarázni a hatályban lévő
dekrétumok értelmét és lényegét,
hogy mindenki - Európa, Amerika, és minden ország, illetve kicsi
vagy nagyhatalom, de még az
egyszerű emberek is megértsék.
Hogyan is van ez? Szlovákiát fel
kell oszlatni? Na, nem vágok a
gondolatmenetem elébe! Háborús bűnösök vannak Szlovákiában? Mindjárt megmagyarázom,
hogy miért gondolom ezt! A
Beneš-dekrétumok értelmében
nem csak a polgárok között sétálnak a háborús bűnösök, hanem a
Szlovák parlament bársonyszékeibe is beültek?
Na! Most tessék velem együtt
gondolkodni, mert csak kérdezek: A hatályban lévő, kollektív
bűnösség elvét nyugtázó, megerősítő és örökérvényűnek minősített Beneš-dekrétum szerint las-

san már a szlovák családokba is
beférkőzik a bűntudat? Ugyanis,
érdekes kezd lenni a helyzet, mert
amelyik magyar lány szlovák fiúba lett szerelmetes a dekrétumok
hatályba lépése óta (1945-től),
akkor a Beneš-dekrétumok szerint a magyar lány származása
miatt beköltözött a bűn a szlovák
családba is? Gondolkodjunk csak
tovább! Tovább kérdezek: Akkor
Szlovákia Parlamentáris rendszere is háborús bűnösökre épül
addig, amíg a Beneš-dekrétum
érvényben van? Hogyan is van
ez? Háborús bűnösök vezetik
Szlovákiát az orránál fogva?
Amennyiben ez, így van, és így
marad a Beneš-dekrétumok
miatt, akkor Szlovákiát fel kell
oszlatni, mert nincs más mentsége? Ugyanis Beneš dekrétuma
Szlovákia minden jogát és kötelességét már parlamentárisan
„elbaltázza”, mert megsérti az

alapvető nemzetközi jogokat és
az Európai Unióval sincs jogharmonizációban? Mit szól ehhez az
Európai Unió? A kamaszkorban
levő Szlovákia - megjegyzem:
14 éves - úgy belekeveri saját
tótatyafiságát a háborús bűntudatba, hogy ifjúi hevében nem is
gondol arra: elsődlegesen a saját
nemzetének porcióz kollektív
bűntudatot? Mit szól ahhoz az
Európai Unió, hogy a Benešdekrétumok hatályban maradásának a következményeképp a
magyar képviselő urak Szlovákiában háborús bűnösök? Aztán,
ha van olyan szlovák képviselő,
akinek magyar származású a
kedves felesége, és született egy
gyermekük, akkor ez a gyermek
- elméletileg - csak félig háborús
bűnös? És a szlovák képviselő is
bűnt követ el, mert vállalja feleségét és gyermekét? Ragozzam még
tovább? Vagy meghagyjam más

gondolkodó kollégáknak? Na,
még kicsit kérdezek: Ezek szerint
az Európai Unióban - Szlovákia
részéről - háborús bűnösök is
képviselik Szlovákiát? Magyarországról - a Beneš-dekrétumok
szempontjából - már nem is beszélek, mert minek? A Benešdekrétumok elvi alapja szerint
én is háborús bűnös vagyok, és
mind azok a magyarok, akik a világ bármely pontján élnek? Mind
azok a nagyhatalmak is háborús
bűnössé váltak, akik befogadták
a magyarokat? Nocsak-nocsak!
A Beneš-dekrétumok szerint az
egész világ háborús bűnös? NA,
GYORSAN tessék hatályon kívül helyezni vagy BETILTANI az
idejét múlta Beneš-dekrétumot!
Kelt: Komárom-Szőny, 2007.
szeptember 26-án.
Szőnyi Bartalos Mária
Forrás:
www.rimaszombat.polgarinfo.hu

2007. október 8.
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150 éve íratták be a rimaszombati
gimnáziumba Mikszáth Kálmánt
Még augusztusban felhívtuk
a közvélemény figyelmét
lapunk hasábjain keresztül
arra, hogy idén október 10én ünnepeljük Mikszáth
Kálmánt rimaszombati gimnáziumba való beiratkozásának 150. évfordulóját. Most
ez alkalomból prózarészletekkel emlékezünk meg palóc írónkról.
A történetet – a Rimaszombatba érkezésről és annak előzményeiről, valamint a beiratkozás
körülményiről - már többen
is megírták, és sokan méltatták, kötetben feldolgozták /
Praznovszky, Kálniczky, Rejtő
István stb./ Minden úgy történt,
ahogy Mikszáth János azt beírta
a kalendáriumba :
,,....Kálmán fiamat október 10 –
én kell beíratni Rimaszombaton,
ha addig mást nem gondolok.”
Nem gondolt mást, s felesége el
is hozta a kisfiút Rimaszombatba. Fél évszázad múlva az író is
megörökíti a rimaszombati beiratkozást: ,, Két ősz se hiányzik
már az ötvenhez ama szép októberi nap óta, mikor egy vézna,
beteges kis fiú szorosan az anyja
szoknyájához simulva a belül-

ről elmotyogott ,,szabad”-ra,
mely úgy hangzott a fiú fülében,
mint távoli égmoraj, benyitottak
a földszintes rimaszombati ház
tiszta kis szobájába, hol a könyvekkel telerakott rács az íróasztalnál erőteljes, pirospozsgás,
barna körszakállú fiatal férfi ült,
figyelmesen függesztve kék szemeit a szelíd arcú asszonyra és
a félénk gyerekre.
Fábry tanár urat keressük.
Én vagyok – szólt és felkelt.
Egy kis diákot hoztam – szólt az
asszony szeretetteljes tekintetével megbátorítva fiacskáját - ,de
még nagyon anyás, még sehol
sem volt otthonról, és minthogy
csak otthon tanult egyet – mást,
az igazgató úr ide utasított, hogy
tessék őt kikérdezni és meghatározni, vajon felvehető – e már az
első latin osztályba, vagy pedig
hazavigyem még az idénre.
No, azt majd meglátjuk – mondá
barátságosan. – Hogy hívnak,
fiam?
Mikszáth Kálmán.
Hogy? Nem értem. Hangosabban beszélj. Mondd ki bátran.
Hiszen nem loptad a nevedet.
Mondtam én, hiszen hangosan
mondtam, hanem olyan igénytelen, semmi név volt az, hogy

mire a hatalmas ember füléhez
eljutott, szétfolyt valahogy a levegőben, úgy, hogy nem jól hallotta,
mindjárt elfelejtette.
Kinyitott egy olvasókönyvet, és
markomba nyomta, pecsétgyűrűs
ujjával odabökve egy helyre.
Olvasd ezeket, innen.
Azután tollat adott a kezembe,
hogy írni is próbáljak valamit.
Az írásban igen gyenge – mondá
anyám felé fordulva. – Mit akarnak
belőle nevelni?
Alkalmasint gazda lesz idővel az

Pisera bácsi kalandjai (részlet)
.,,... neki volt a legocsmányabb
két gebéje széles Gömör megyében : de ő azért, mint minden magyar ember, büszke volt
lovaira. Emlékezem diákkoromból, hogy magam is e nemes állatok egyikét választottam pegazusomnak...

Röviden ,, okos ember,, volt.
Csak az a kérdés : mikor és hol
olvassa össze azt a sok tudományt őkigyelme, annál is inkább, mert mikor nincsen a ,,
Három Rózsában,,-ban, akkor
bizonyosan a ,, Zöldfánál,, mulat és disputál a világ folyásáról...
... A rimaszombati polgárok ekkor alakitották
a ,, polgári kört,,. Mindenki felcsapott politikusnak, újságolvasónak : alkotmány van,
most már magunk
fogjuk dirigálni az országot. A lakatos, csizmadia, szűrszabó levetette estefelé a surcot,
és sietett a kaszinóba
diktálni bölcsességet
és a regulákat a roszszul uralkodó európai
potentátoknak. Ilyen
volt a módi.”

BESZTERCE
OSTROMA
(részlet)
/Donna Estella/,,...sajátságos japán tipus volt, bár
a direktor nehezen hozta
Japánból, de Granadából
sem, mivelhogy Donna
Estella, azonkívül, hogy
németül, tótul tratyogott
valamit, csak magyarul beszélt, azt is gömöri akcentussal.,,
...és folytathatnánk az idézeteket például A fekete
várossal, ahol több mint
egy fejezetet szentel Mikszáth Rimaszombatnak és
Szabadkának és Osgyán
környékének, ahol ismét
felbukkan a Pisera név.
Összeállította: kt

apja mellett.
Igen helyes, mondá. – Akadémiai
tag úgysem lehet, azt már látom,
hát isten neki, hadd maradjon itt az
első osztályban.
Így rekedtem meg Fábry keze alatt
Rimaszombaton”

Már az 1874- ben írt - Pisera bácsi
kalandjai – novellájában visszatér
Rimaszombatba a diákéveinek világába:
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GYÓGYSZERTÁRAK
A készültségi ügyeletek ütemterve a 41. 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
október 13-án, szombaton
Media Gyógyszertár
október 14-én, vasárnap
Gyógyszertár a kórháznál

FOGORVOSI
ÜGYELET
Október 13-án
és 14-én 8-12 óráig
MUDr. Benčík I. ml.
Hviezdoslavová 17.
Tel.: 56 26 671

MEGHÍVÓK
a csillagvizsgálóba
BBMÖ, a M. Hell kerületi csillagvizsgáló és planetárium, és
a rimaszombati csillagvizsgáló
meghívják Önöket a következő ingyenes rendezvényekre:
* az Égbolt és a Föld kincsestára
című kiállítás megnyitójára, amelyet október 16-án, 16:30 órai
kezdettel rendeznek meg, ahol
asztronómia felvételeket, és nem
szokványos képeket is láthatnak
a kis arborétum virágairól. Némi
szépség és harmónia, amelyből
sohasem elég.
* az október 17-án, 17:30 órai kezdettel megrendezendő előadásra, melynek címe: Az elmúlt és a
jelenlegi klímaváltozások okai.
Az előadást RNDr. Štefan Soták,
CSc. tartja. Az előadást követően
vitára is sor kerül, s azt is megtudhatják az érdeklődők, hogy milyen óvintézkedéseket hajtanak
végre Szlovákiában a kedvezőtlen
felmelegedési hatások folyamatának megakadályozására.

2007. október 8.

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban 2007. október 2-án
az alábbi személyek adtak önkéntesen vért :
Miroslav Koreň, Martin Vetrák, Július Csízi,
Ján Trnavský, Vladimír Deák, Ladislav Fazekaš,
Jozef Hank, Elena Uhrinová, Peter Krajč Rimaszombatból, Jozef Vincze, Gabriel Nagy Felsővályból, Ján
Babarík, Jozef Markotán Susányból, Vladimír Kožiak, Mária
Porubiaková Nyústyáról, Edita Csányiová Gömörpanyitról, René
Sýkora Nagyszuháról, Štefan Gembický Zeherjéből, Albert Tamáš
Alsóvályból, Jozef Krága Otrokocsból.
Először adott vért: Júlia Magicová Felsővályból, Michaela Kučeráková
Cserencsényből.
Minden véradónak köszönjük
A Vöröskereszt rimaszombati területi választmánya

ÁLLÁS AJÁNLAT
A Városi Hivatal Rimaszombat, Svätopluk utca 9, felvesz:
közgazdaságtani részlegére referenst – főkönyvelőnőt, főkönyvelőt
azonnali belépéssel
Végzettségi elvárások:
-közép,- vagy felsőfokú közgazdaságtan irányultságú iskolai végzettség
-hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal való rendelkezés /utolsó három
hónapon belüli/
További elvárások:
- 3 év minimális gyakorlat kettös könyvelésben
- tapasztalat a költségvetési szervezetek közgazdaságtanának
nehézségeiben szivesen látott
-számítógépes programok ismerete – Word, Excel
A kérvényhez csatolandók:
- szakmai gyakorlatot tartalmazó életrajz, telefonon való elérhetőség
- iskolai végzettséget bizonyító okmány másolata
Az állás iránt, a fent említett követelményeknek megfelelő érdeklődők kérvényeiket beadhatják személyesen vagy beküldhetik postán,
leragasztott borítékban a következő megjelöléssel: - Neotvárať!
2007. október 5-ig a következő címre:
Városi Hivatal
személyzeti osztály
Svätopluk utca 9,
979 01, Rimaszombat
Információ:
Ing. Fabová Oľga, a Városi hivatal közgazdaságtani részlegének
vezetője: Tel.sz.: 5604625
Janka Sobeková, a Városi hivatal személyzeti referense:
Tel.sz.: 5604612

A Szlovák Horgász Egyesület Városi Szervezete
Rimaszombatban
I. kerületi szervezet BRIGÁDOT SZERVEZ
2007.10.20-án
A brigád helyszíne: Osgyán víztároló
Időpont: 8:00 órától 14.00 óráig
I. kerületi szervezet BRIGÁDOT SZERVEZ
2007.10.21-én
A brigád helyszíne: Kurinc víztároló
Időpont: 8:00 órától 14.00 óráig

MOZIMŰSOR
*********
OKTÓBER 10.11.
(SZERDA, CSÜTÖRTÖK)

A BOURNEULTIMÁTUM

Egyetlen célja van,
kideríteni ki is ő valójában.
Belépő: 65,15 éves kortól ajánlott
Akció thriller USA

*********
OKTÓBER 12.13.14.
(PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP)

ZSINÓRON

Hihetetlenül látványos marionett mese.
Belépő: 59,12 éves kortól ajánlott
Dán/Svéd/Angol/Norvég
animációs film.
Az előadás kezdete 17:45
órától

*********
OKTÓBER 12.13.
(PÉNTEK, SZOMBAT)

FEKETE KÖNYV

Belépő: 60,15 éves kortól ajánlott
Holland/Belga/Angol/Német
háborús thriller.
Az előadás kezdete 20:00
órától

MEGHÍVÓ

FÓRUMRA
2007. október 11-én 18 órai kezdettel a Tompa Mihály Klub és a Bástya
Egyesület nyilvános fórumot rendez
a Magyar Közösségi Ház tanácstermében a Beneš-dekrétumokról, s
azok máig ható következményeiről,
a 60 évvel ezelőtt történt kitelepítésekről és deportálásokról. Mindenkit szeretettel várnak a rendezők!
Vendégek: az egykori kitelepített,
deportált magyarok a járásból.

INGATLANOK

EGYÉB

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

*Eladok megkimélt rekamiét
garnitúrát, 2drb pehelypaplant.
Tel.sz.. 0915 512 700

880-51

1060-41

*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
1109-41

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

*Eladó háromszobás lakás, vagy
bérbe vehető Rimaszombatban
a Sport utcában. Ár megegyezés
szerint. Tel.sz.: 0918 653108
1110-41

*Bérbe adok részben berendezett 1 szobás lakást Rimaszombat központjában. Tel.sz.: 0907
682 761, 047/5631637
1198-41

*Bérbe adok exkluzív
helyiségeket Rimaszombatban a piaccal szemben,
az Orange mellett. Tel.sz.:
0907 232 375

*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

*Szállítást, költöztetést vállalok.
Tel.sz.: 0903 515 109
*Professzionális könyvelést vállalok. Tel.sz.: 0902 417 017
1115- 40,42,44,46,48,50

*Eladok zománcozott disznótoros
katlanokat. 50 l betét. Tel.sz.: 0905
830 342
1186-43

*Eladok fekete gyerek öltönyt,
sovány testalkatra /170 cm/, és
fekete félcipőt 41-es láb méretre,
nagyon kedvező áron. Tel.sz.: 56
23 556, 19:00 óra után.

www.erikmultimedia.eu
videó felvétel és fén1yképek készítését kínálja
Önöknek társasági
összejövetelekről.
(eküvő,szallagavató...).
Tel.sz.: 0905 505687
1586-51

A Molimplex s.r.o.
Rimaszombat
vaskereskedésbe felvesz eladót. Érdeklődni lehet az üzletben a
Mikszáth K. utca 5-ös
szám alatt.
Tel.sz.: 047/5632593
2868-41

*Eladok 3 m-es kombinátort. Ár:
15 000,- + megegyezés szerint.
Hívni 17,00 óra után. Tel.sz.: 0911
020 547
1184-43

*Eladó 2 darab 40 l kerámia káposztás hordó. Tel.sz.: 0907 187527
1199-41

AUTÓ

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

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

*Felveszek sofőrt. Tel.sz.: 0903
515 109
1103-42

*Felveszek felelősségteljes embert kereskedelmi vállalathoz.
Életkor nem számít, betanítom.
Tel.sz.: 0918 068 686

1171-43

*Eladok 130kg-200kg közötti
sertéseket. Ár megegyezés szerint. Tel.sz.: 0908 265 466

Restaurant

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

RONO

*Eladok Opel Vektra 20, RV 90
személygépkocsit, sok pótalkatrész. Ár: 30 000,-Sk. Tel.sz.: 0902
451 079
1185-41

*Eladok bigel-tricolor kölyökkutyákat. Tel.sz.: 0905 123 176

EUROMOTEL

2829-43

1590-43

ÁLLATOK
ÁLLÁS

D

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

1104-40,42,44,46,48,50

1588

1182
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*Eladok Golf 1,6 TD r.v. 90,
személygépkocsit. Központi
zár, 4x el. ablak, klíma, vontató,
intercooler. Tel.sz.: 0905 358 562

Autóhuzatok
Felveszünk betanított
varrónőket.
Kedvező fizetési feltételek. Tel.sz.: : 0907 827
141, 0905 134 034
2857-42

1196-41

MEGEMLÉKEZÉS!

1166-42

*Mangalica malacok, felnőtt
kocák, hortobágyi racka juhok,
fehér és fekete színben, valamint
szamarak eladók. Tel.sz.: 0905
645114 vagy 0915 869891
1174-41,42

*Eladók anya juhok + Ill de
France fajta tenyész kos. Tel.sz.:
0915 340 350, 20:00 óra után.
1078

HIRDETÉS:
tel.: 56 04 673,
fax: 56 33 742, e-mail:

Szomorú az út mely sírodig vezet,
neked már megpihent elfáradt szived.
Virágot viszünk néha sírodra
De ezzel nem hozhatunk vissza.
Megtört szívvel emlékezünk
2004. október 25.-ére halálának harmadik
de oly szomorú évfordulójára
PÓLOS ÁRPÁDRA RIMAPÁLFALÁN
Ha mindenki elhagy és szeretetre vágysz,
De engem már nem találsz sem közel sem távol.
Jöjj oda ahová temettek.
Ott még a fűszál is asz susogja
Örökké szeretlek titeket.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy
néma pillanatot e szomorú évfordulón.

gemerskezvesti@rimavskasobota.sk

Gömöri Hírlap, a régió legolvasottabb regionális lapja!

a gyászoló család
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KÉPRIPORT ÉS ANKÉT A XXV. GÖMÖR-KISHONTI VÁSSÁRRÓL
2007. október 8.

ankét

Hogy tetszett
a vásár?
Ľubomíra Balciarová, Széplak

Az áruk választékában csalódtam. Személy szerint
nekem hiányoztak a népi
mesterségek. Nagyon sokan
árultak ruhaneműket, de
azok sem voltak minőségiek.
Bencsík Mária
Rimaszombat

Nem voltam a vásárban,
mert ha nincs pénzem,
akkor inkább nem is megyek. Ha megláttam volna
valamit, nem tudtam volna
megvenni, nagyon kicsi a
nyugdíjam. Régebben az
unokákkal jártam a vásárba.
Bredár László
Rimaszombat

Jobbnak nézem, mint az előzőt. Külalakra egészen jó. A
lapszélre rovatot egyoldalúnak
tartom, mert a másik felet is
meg lehetne kérdezni. Többet
tennék a kultúrából, nemcsak a városatyákat az elejére,
őket a hátsó oldalra raknám…
Martina Hanková, Rimaszombat

Az egész család minden évben
kint van a vásárban. Sikerült
bevásárolunk is, tetszettek a
fatermékek, a fonott kosarak,
fonott bicikli. Vettünk vásárfiát, törökmézet, cukrokat.
Husztiová Alica
Rimaszombat

Szerintem elég gyenge volt
most a várár. Lehet ez azért
is lehetett, hogy rossz volt az
idő, meg úgy tudom, hogy Mihály napra más városokban
is szerveztek vásárt, s lehet
ide ezért jött ilyen kevés árus.
Krštieň Ján, Rimaszombat

Szerintem akkor kellett volna
megrendezni, amikor jó az idő,
hogy az embereknek örömüket
leljék benne, ne pedig megbetegedjenek. El kellett volna napolni, hiszen az időjárás jelentésből már tudták, hogy esni fog.
Képriport: homoly

Kérdezett: he, Fotó: da

SPORT/HIRDETÉS
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Jubileumi kupa
A Gömöri kupa 25. jubileumi, szabadfogású versenyére
került sor Rimaszombatban, idősebb diákok, kadétok, junior
női és férfi csapatok részvételével. A mérkőzésen 13 csapat
vett részt, Szlovákiából, Magyarországról és Csehországból.
A rimaszombati Lokomotíva versenyzői a következő eredményeket érték el:
IDŐSEBB DIÁKOK CSAPATA:
38kg: 3.Michálek Michal, 66kg: 6.Tóth Rastislav, 73kg:
5.Okruhlica Patrik, KADÉTEK:, 85kg: 4.Habodász Tomáš,
5.Holub Pavol, 6.Loskot Lukáš, JUNIOROK: /FIÚK/, 60kg:
2.Radnóti Michal, 6.Bacskai Štefan, 66kg: 4.Utrata Rudolf,
5.Kováč Matej, 6.Langhoffer Jaroslav, 74kg:4.Tomko Ondrej,
5.Holub Pavol, 6.Kováč Ivan, 84kg: 1.Krištof Pavel, 2.Totkovič
Richard, 120kg: 2.Oplt René. JUNIOROK: /LÁNYOK/
67kg: 1.Černošková Martina. A CSAPATOK RANGSORA: 1.Lokomotíva Rimaszombat 55 pont, 2.DBC Miskolc 46
pont, 3.Vihorlat Snina 43 pont, 4.Lokomotíva Kassa 37 pont,
5.Dunajplavba Pozsony 26 pont, 6.Hellas Brünn 24 pont.

Ha hőszigetelés,
akkor
a Weberrel könnyebb

A 2007. október 4-én, a Polgármester kupájáért
megrendezett légpuska-verseny eredményei
Nők: 1.Eva Zibríková-132
pont (a legjobb telejsítményt érte
el az egész versenyen), 2.Alica
Resutíková - 108 pont, 3.Daniela
Balažovjechová - 105 pont.
Férfiak : 1. Pavel Lacka – 128
pont, 2. Martin Slančo – 123
pont, 3. Slavomír Sirotiak – 113
pont.
Csapatok:1.Lesko, Sirotiak,
Slančo – 344 pont, 2. Séleš,
Lacka, Bodor – 316 pont, 3.
Jakab,Mikuš,Beník - 296 pont.

Sikerült a harmadik
helyet megszerezniük
A rimaszombati Lokomotíva megrendezte a szabadfogású
kategórias verseny I. fordulóját. A tavaly elért 4. helyezés
után most a 3. helyet tűzték ki célnak. Ezt sikerült is az első
fordulóban megszerezniük, ezzel 13 pontos előnyt szerezve a Baník Prievidza csapata felett.
VERSENYZŐINK ELÉRT HELYEZÉSEI:
50kg: 2.Balik Michal
5 pont
58kg: 3.Bacskai Štefan
4 pont
4.Miniar Jaroslav
3 pont
69kg: 4.Langhoffer Jaroslav
3 pont
6.Utrata Rudolf
1 pont
76kg: 5.Kováč Matej
2 pont
7.Habodász Tomáš
85kg: 4.Tomko Ondrej
3 pont
5.Holub Pavol
2 pont
96kg: 2.Totkovič Richard
5 pont
6.Loskot Lukáš
1 pont
120kg: 2.Oplt René
5 pont
A TÁBLÁZAT ÁLLÁSA AZ I. FORDULÓ UTÁN:
1.Dunajplavba Pozsony
66 pont
2.Lokomotíva Kassa
61 pont
3.Lokomitíva Rimaszombat
34 pont
4.Baník Prievidza
21 pont
A II. fordulóra október 13-án kerül sor Prievidzán.

Rendeljen közvetlenül a gyártótól

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: poluxrs@centrum.sk, www. Polux.sk

Eladás Quatro
hitelre is

AKCIA: 5-komorový profil v cene 4- komorového

AKCIÓ: 6-kamrás profil – 3-kamrás árában

Műanyag ablakokra
30%-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)
• 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

Szeretné cégét reklámozni? Hirdessen a Gömöri Hírlapban!
Kedvező áron s feltételekkel. Informálódjon hirdetési menedzserünknél:

a 0907 255 600 vagy a 0910 913 191 telefonszámokon.
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A kerületi labdarúgó
bajnokság 9. fordulójában

Rimajánosi váratlan győzelme
A kerületi labdarúgó bajnokság
három osztályban eredményesek voltak csapataink. Győzött
Rimaszombat
tartalékcsapata,
Ajnácskő, Lubény és Rimajánosi
is. Feled ötödik idegenbeli mérkőzésén sem szenvedett vereséget és
döntetlenül végződözz a Nyustya
– Nagybalog rangadó is. Csupán
Tiszolc és Nagyrőce nem szerzett
pontot.
III. LIGA
Rimaszombat – B Trencsénmakó
2:1. A Túrócszentmártonban lejátszott találkozón Kuciak, Geri,
Tomáš és Purdek szerepelt az első
csapat keretéből.
1. BÁNOVÁ
2. ZVOLEN
3. KREMNIČKA
4. KYS.N.MESTO
5. RIM. SOBOTA B
6. DOLNÁ ŽDAŇA
7. D. STREHOVÁ
8. NÁMESTOVO
9. FIĽAKOVO
10. KRÁLIKY
11. MAKOV
12. ST.BYSTRICA
13. L. ŠTIAVNICA
14. LIET. LÚČKA
15. BYTČA
16. KRÁSNO
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IV. LIGA
Ajnácskő – Kálnó 1:0 – gólszerző:
Szendrei; Podlavice – Feled 0:0;
Nagykürtös – Tiszolc 3:0, Nagyrőce
– Újbánya 0:3.
1. NOVÁ BAŇA
2. RUŽINÁ
3. VEĽ:KRTÍŠ
4. POLTÁR
5. HLINÍK
6. JESENSKÉ
7. TISOVEC
8. BRUSNO
9. TOMÁŠOVCE
10.KALINOVO
11.SELCE
12.PODLAVICE
13.HAJNÁČKA
14.REVÚCA
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Sportmozaik

V. LIGA
Lubény-Kékkő 4:1 /góllövők:
Lukáš, Veis, Schaller, Mrbáľ/,
Nyusta – Nagybalog 2:2 /Sagúl,
Dobos, Doležal 2/, Óvár –
Rimajánosi 1:2 /Uhrin, Lajka/.
1. NENINCE
2. VEĽ.BLH
3. HNÚŠŤA
4. LUBENÍK
5. OLOVÁRY
6. MÁLINEC
7. RADZOVCE
8. VINICA
9. HRNČ:ZÁLUŽ.
10.SKLABINA
11.RIM. JANOVCE
12.MÝTNA
13.MOD.KAMEŇ
14.BOĽKOVCE
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Sajószentkirály
megállította
Sajógömört
Potyogtak a gólok a területi labdarúgó bajnokság három osztályában. Pimaszécsen tiz gólt
lőttek a csapatok és Bátkában
is kilenc gólt láthattak a nézők.
Sajószentkirályban elvesztette veretlenségét az éllovas Sajógömör.
I. OSZTÁLY
Sajószentkirály – Sajógömör 2:1 /
góllövők: Hugyár, Váradi – Brindzák/; Klenóc – Guszona 2:1
/g. Hruška, Boháčik-Badinka/;
Rimaszécs – Hanva 5:5 /Lakatos
2, Busa, Vavrek, Seres – Zsíros 3,
Lenkey/; Nagytörék – Osgyán 1:2
/Štork – Lace, M. Pisár/; Bátka –
Murány 5:4 /g. Albert 2, Gál, Farkas, Goldschmidt – Kráľ 2, Bendík,
Kapser/; Szárnya – Kisrőce 3:0 /
Ferko, Kárász, Patinák/.
1. GEMER
7 5 1 1 28:3
2. CHANAVA
7 5 1 1 24:20
3. BÁTKA
7 5 1 1 17:14
4. KLENOVEC
7 4 1 2 22:14
5. KRÁĽ
7 4 0 3 19:15
6. STÁRŇA
7 4 0 3 18:18
7. OŽĎANY
7 3 0 4 14:14
8. MURÁŇ
7 2 1 4 19:21
9. RIM. SEČ
7 2 1 4 17:33
10.HUSINÁ
7 2 0 5 8:19
11.VEĽ.TERIAKOV. 7 1 2 4 12:19
12.REVÚČKA
7 1 0 6 13:21

Röplabda
Rimaszombatban a Polgármester kupájáért rendeztek női röplabda tornát, melyet Kassa nyert meg Garamszentkereszt /Žiar nad
Hronom/, Rimaszombat és Nyústya előtt.
Cselgáncs
Gútán rendezték meg a cselgáncsozók Szlovák nemzeti ligájának
első fordulóját, amelyen részt vettek a Mladosť Relax Rimaszombat
versenyzői is. A legeredményesebb Michal Sojka volt, aki a 45 kg-os
súlycsoportban a második helyen végzett. Juraj Kepka a harmadik, és
Henrich Megela az ötödik helyet szerezte meg.
Asztalitenisz
A Mladosť Relax Rimaszombat csapata győzelemmel rajtolt az I. liga
nyitómérkőzésén. Hazai pályán 10:4 arányban győzte le Rozsnyó csapatát és pontjait Voliar és Horváth 3,5, Polgári 2,5, valamint Muszti
0,5 szerezte. Az elmúlt hét végén rajtolt az asztaliteniszező IV. ligája
is. A szervezők az idén nem sorolták a csapatokat a IV. és az V. ligába
mint tavaly, hanem minden jelentkező együttes a IV. ligában kezdte el
szereplését. Az első forduló eredményeit a következő számunkban közöljük.
sz
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II. OSZTÁLY
Jolsva – Tiszolc B 1:0,
Gömöralmágy – Abafala 3:4,
Uzapanyit – Oldalfala 1:4,
Cserencsény – Balaogfala 2:0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

JELŠAVA
ZACHAROVCE
ABOVCE
ČERENČANY
STRÁNSKA
BLHOVCE
TISOVEC B
GEM.JABLONEC
UZ.PANICA
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III. OSZTÁLY
Tajti – Nemesradnót 2:4
Szútor – Szirk 1:9
Harmac – Gömörfalva 0:1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GEM.VES
SIRK
RADNOVCE
CHRÁMEC
TACHTY
SÚTOR
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15:6 10
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9
12:14 3
2:39
0

A területi ifjúsági bajnokság I. osztályába Nagybalog áll az élen /24
pont/, Lubény /22 p./ és Bátka /21
p./ előtt. Kisrőce és Guszona még
nem szerzett pontot. A II. osztályban Jolsva /18 p./ vezet Tiszolc B
/12 p./ és Balogfala /11 p./ előtt.
A diákbajnokságban Feled /12
p./ vezeti az A-csoportot Osgyán
/9 p./ és Ajnácskő /9 p./ előtt.
A B-csoportban Jolsva /12 p./
áll az élen Kisrőce /12p./ és
Sajószentkirály /9.p./ előtt.
sz
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