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Október 6-i
megemlékezés
Rimaszombatban

A tartalomból:
Kóbor kutyák
Templomfelújítás
Kis Gömör Néptáncegyüttes
Miskolciak vendégségben
Kulturális miniszter
látogatóban a múzeumban
Vonatok északnak és délnek
Hubertus verseny
Csízben és Rimaszécsen
Mikszáth Kálmán:
A magyarok bejövetele

2. oldal
3. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal
7. oldal
8. 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

Már hagyománnyá vált az 1848/49-es forradalom 150. évfordulója óta, hogy a városi temetőben megemlékezést tartanak az aradi vértanúk október 6-i emléknapján. Ez évben is emlékezni hívott a Csemadok
Rimaszombati Alapszervezete a szomorú véget ért szabadságharc hőseire. Az egybegyűlteket Orosz István, az MKP helyi szervezetének elnöke köszöntötte. /képünkön/
folytatás az 5. oldalon

Tiltakozás a nyugdíj
Nagy Kálmán ny. huszárezredes
második pillérét
ismét városunkba látogatott
érintő változások ellen
A szomorú, október
Rimaszombatban az aláírásgyűjtések elég gyakoriak. Azt követően, hogy aláírást gyűjtöttek a
szabad egészségügyi biztosító
megválasztásáért, a R2-es gyorsforgalmi Osgyánt és Tornalját
elkerülő utak díjmentességért,
az anyakönyvi hivatalok megmaradásáért, a múlt héten újabb
petíciós akció indult. Az új aláírásgyűjtést ezúttal az SDKÚ-DS
politikai párt szervezi. Rimaszombatban az OTP bank előtt
gyűjtik a nyugdíj második pillérét
érintő változások elleni tiltakozó
aláírásokat.
folytatás a 2. oldalon

hatodikai
megemlékezésekre
városunkban
látogatott
Nagy Kálmán, ny.
huszárezredes,
aki
már évek óta résztvevője a rimaszombati
megemlékezéseknek.
Az ezredes úr a legidősebb huszárezredes
Magyarországon, a Sárvári Huszár Múzeum Baráti Kör elnöke, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület örökös dísztagja,
több hadtörténelmi könyv szerzője, élő legenda. Mindig szívesen jön Rimaszombatba, hiszen leánya is itt született 1944ben. 1943-ban helyezték őt a városba, a VII. önálló huszárszázadhoz, mint huszárszázadost Nagyváradról.
folytatás a 6. 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
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Egyre több a kóbor- és tiltott
helyen sétáló kutya
Folyamatban a rendőri létszámbővítés
Nagyon sok polgár emel panaszt
a kóbor kutyák és a tiltott helyen
sétáltatott kis ebek miatt. A minap
szerkesztőségünkbe is érkeztek
efféle panaszok, melyek a nem bekerített temetőben kóborgó - és a
játszóterek homokozóiba piszkító

kóborrá lett kutya a város kiadásait szaporítja.
A város rendőreinek a gondjait
pedig a makacs és figyelmetlen
kutyatartók is szaporítják. Kutyáikat olyan helyen sétáltatják, ahol
ki van jelölve ennek tilalma. A vá-

2007. október 15.

RENDŐRSÉGI HÍREK
Megtalálták a szeptemberi támadás tetteseit
A Nyugat-lakótelepen, szeptember 7-én éjjel a Kirejevskij utca irányában három elkövető hátulról megtámadott egy 18 éves férfit. Az
áldozat a földre esett, a támadók a földön rugdosták, majd kizsebelték, elvették mobil telefonját, iratait, és pénztárcáját. Az okozott kár
mellett /6300,-Sk/ kisebb sérüléseket szenvedett. Az ügyben nyomozás indult, s a rendőrség megtalálta az elkövetőket, a 19 éves Igort,
a 18 éves Petert és a szintén 18 esztendős Pavolt, akik mindannyian
rimaszombatiak. A tettesek ellen lopásban való bűnrészességért
emeltek vádat, 3 és 7 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetők.
A rendőrségen nem jelentették, de kiderült
A rimaszombati rendőrség három elkövető után nyomoz, akik szeptember 9-én, este 22.00 óra körül, nem messze a Kirejevskij utcától
megtámadtak egy 16 éves fiút. Hátulról megrohanták, nyakánál
fogva a földre rántották, átkutatták a zsebeit, fejbe és hátba rugdosták. Elvették mobil telefonját, pénztárcáját és iratait. Hét napon át
gyógyuló kisebb sérüléseket és 4000,-Sk értékű kárt okoztak szenvedő alanyuknak. Az ügyet a rendőrségen nem jelentették, egy másik
ügyben való nyomozás során derült ki. Az ügyben folyik a nyomozás,
a tettesekre 7-től 12 évig terjedő szabadságvesztés vár.

kutyákra vonatkozott.
Rimaszombat utcáin valóban
nagyon sok négylábúval találkozhatunk, de a probléma kezelése
korántsem egyszerű. A lakosok
többsége úgy véli, hogy a kóbor
kutyákat a Városi Rendőrségnek
kell likvidálnia vagy menhelyre
szállítani. Ebben van némi igazság, de a valóság az, hogy a városi
rendőrök között csak egy főt képeztek ki erre a feladatra, s neki
sem csupán a kutyák üldözése a
feladata. A szó szoros értelmében
néha üldözésről is szó van, mert
a rendőr nem rendelkezik kábító
lövedékkel. Ha elfogja a kutyákat,
a rendőrségre szállítja, ahol gondoskodni kénytelen róluk. A négyöt kutya ideiglenesen, szolgálati
kutya híján annak helyén kap
menedéket. A múlt héten egy nap
alatt három lakossági bejelentés is
érkezett a rendőrségre. Maximum
három hónapig tudják helyben
tartani a kutyákat, ha addig nem
találnak neki gazdát, s ha egészséges, akkor 700 korona fejében
a losonci menhelyre beadhatják,
ha befogadják. A menhely ugyanis
nagyon zsúfolt, egy udvarban legalább kilencven kutya nyomorog.
A városi rendőrségnek kell az esetleges állatorvosi beavatkozást, kezelést vagy altatást is finanszírozni, nem beszélve a kutyaeledelről.
Tehát egy emberi felelőtlenségből

rosi rendőrök, mint ahogyan azt a
parancsnokuktól Berecz Pétertől
megtudtuk járőrözésük során rengeteg ilyen esettel találkoznak, de
amint meglátják őket a polgárok,
elszaladnak előlük. Civil ruhában is próbálták már tetten érni a
környezetszennyezés vétségével
gyanúsítható gazdikat, de a sok
esetből csak néhány alkalommal
sikerül az akár 1000 koronás büntetést kiszabniuk. Kérdésünkre,
hogy változtathat-e a probléma
kezelésén a Városi Rendőrség új
tagjainak az alkalmazása, Berecz
parancsnok azt a választ adta,
hogy mindenképpen igen, csak
még meg kell találni a megfelelő
jelölteket. „A pályázatot már kiírtuk, a jelentkezők közül a megfelelő tagok kiválasztásának még ez
évben meg kell történnie. Ezt követően azonban nem állhat rögtön
munkába, hanem háromhónapos
iskolázáson kell részt vennie, amely
képzés 2008 tavaszán Pozsony,
Zsolna vagy Liptószententmiklós
városok egyikében lesz majd a leendő iskolázásra váró tagok létszáma alapján. Ezt követően még
képességvizsgálaton és a betanulási folyamaton is át kell esniük, s
ha mindezeken megfelelnek, csak
azután tudnak majd önállóan a
rendőrség szolgálataiba állni.” –
tájékoztatta lapunkat Berecz.
homoly, Fotó: a szerző

Előzetes letartóztatás alatt
A rimaszombati Járási Bizottság bírója hétfőn, október 8-án előzetes letartóztatás alá helyezte a 44 éves B. Viliam, rimaszécsi lakost.
A nyomozó a pénteki napon közeli hozzátartozója sanyargatásával
vádolta meg. A 2005–ös év felétől alkoholos állapotban rendszeresen testileg bántalmazta feleségét. Azzal fenyegette, hogy megöli,
szitkozódott, az anyát hét gyerekével együtt közös családi házukból
kidobta, és az időjárástól eltekintve a szabadban való alvásra kényszeríthette. Az incidensek ideje alatt nem sérültek meg, a férfit 3-tól
8-évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti.
A Kerületi Rendőrség sajtóközleménye alapján: dósa

Értesítés kutyatulajdonosoknak!
A rimaszombati Városi Hivatal Környezetvédelmi Szakosztálya értesíti a
kutyatulajdonosokat, hogy osztályukon a kutya oltási igazolványa felmutatása ellenében, térítésmentesen „kutyakaki zacskókat” kaphatnak. Egy
csomagban 25 db zacskó plusz kis lapát található, a zacskó használat után
bármelyik kukába kidobható. A kutyának szerepelnie kell a Városi Hivatal
nyilvántartásában, és legyenek szívesek a csomag igénylésekor személyigazolványukat is magukkal hozni.

Tiltakozás a nyugdíj második
pillérét érintő változások ellen
folytatás az 1. oldalról
A petíció nyolc követelést tartalmaz. Az íveket az országgyűlésnek, az elnöknek, a kormánynak és a Munka-, Szociális és Családügyi Minisztériumnak címzik. A kezdeményezők az aláírókkal megerősödve azt szeretnék elérni, hogy törvényileg is biztosított legyen annak megakadályozása, hogy a
nyugdíjasokat a második pillérben helyzetrontó változások érjék. A további
követelmények magukba foglalják azt is, hogy joguk legyen az előnyugdíjat
kapó polgároknak a munkára, hogy továbbra is fizessen a második pillérbe
az állam az anyasági szabadságon lévők, gondozók és rokkantnyugdíjasok
után. Célként van feltüntetve, hogy ne csökkenjen a nyugdíjspórolásba a
levonási alap, de ne is vezessék be a nyugdíjbiztosításba a magasabb járulékot. Az aktivisták még október 16-ig, a SZK Nemzeti Tanácsának üléséig
100 000 aláírást szeretnének összegyűjteni. A petíciót támogatják a KDH
és az MKP pártok is.
kan/he

3

VÁROSUNK ÉLETÉBŐL

2007. október 15.

ankét

HIBAJAVÍTÁS

TISZTELT OLVASÓINK!
A Gömöri Hírlap tördelője szlovák nyelvű. A komoly figyelmet igénylő tördelési munka során lapunk 41-es számának Ankét rovatában benne felejtettük előző számunkból a nyilatkozatot. Így Bredár László, rimaszombati lakos nevénél és képénél a régi, Milyennek tartja a
Gömöri Hírlapot? kérdésünkre adott válasz maradt. A helyes választ most közöljük.
Olvasóinktól és Bredár Lászlótól a technikai hibáért elnézést kérünk.

Milyen a közbiztonság
Rimaszombatban?
Horváth Zoltán, Osgyán
Külföldhöz viszonyítva is jól
végzik a munkájukat a városi rendőrök. Még jobb lesz
a biztonság, ha növekedni
fog a létszámuk. Egyébként
nekem mindegy, mert nem
az én adómból fizetik őket.

Hogy tetszett a vásár?

Bredár László, Rimaszombat
Nem voltam a vásárban, de az nem tetszett, hogy az árusok az autójukkal ráálltak a zöldre. Úgy hallottam, hogy fizettek a helyért, de
akkor is, sínek maradtak utánuk. Amit itt árultak, azt lehet kapni a
boltban is. A kolbászért magas árat kértek.
szerk.

FELÚJÍTÁS ALATT
A RIMASZOMBATI REFORMÁTUS TEMPLOM
Immár hét éve
folynak a Rimaszombati
Református
Templom felújítási munkálatai.
A
2000-es évben
önerőből sikerült a templom sisakját
réz
pléhvel
befedniük. Az ezt követő évben a templom tornyát rekonstruálták, ugyanakkor
a templomhajó tetőszerkezetére új cserepek kerültek. A 2002-es évben következett
a templom pad fűtésének megoldása, ezek
után kis ideig szüneteltek a munkálatok,
majd 2004 őszén megkezdték a templom
belső felújítását, amivel 2005 szeptemberére készen is lettek. Ide tartozott a templom belső falainak felújítása és lefestése,
kivéve az oszlopfőket, amelyek mintázata
megmaradt az eredeti módon. A 2006-os
év nyarán a templomhajó északi oldalát
vették sorra, ebben az évben pedig hozzá-

jutottak a hátsó fal, illetve a templom kert
felőli falának rekonstruálásához, amelyen
még mindig dolgoznak. Több esetben a
tervezett munkálatokat nem sikerül a kijelölt időben befejezniük, ugyanis sokszor
időközben szembesülnek váratlanul felmerülő problémákkal. Szeretnék harangjuk villamosítását is megoldani, amin pillanatnyilag
dolgoznak.
A templom
felújításának
költségeit
pályázatok
útján nyert
támogatásokból, illetve önerőből
próbálják fedezni. A még
hátralévő
munkálatok anyagi fedezete megközelíti
a másfél millió koronát – informálta lapunkat Tímár Ildikó, lelkész.
Dósa A.
Fotó: he

Hugyina Ilona, Rimaszombat
Úgy gondolom, hogy nem igazán biztonságos ez
a város, nem lehet bátran kimenni. Estefelé már
kis félelemmel megyek az utcára, veszélyesnek
tartom a Vasút utcát már este hat után. Nyáron
történt velem, hogy a semmiből előbukkant egy
férfi, pénzt követelt, nem volt kellemes érzés, s
még világos volt. Biztosan segíteni fog, ha többen lesznek, s többet tudnak majd járőrözni.
Bánová Hanna, Bátka
Nem vagyok idevalósi, de itt
dolgozom, s a kolleganőm
fiát már megtámadták s meglopták. Úgyhogy nem tartom
biztonságosnak a várost kora
este sem, később meg még inkább veszélyes kint sétálni.
Együd Barnabás, Rimaszombat
Sokkal nagyobb figyelmet fordíthatnának a közbiztonságra. Minden nap látom a csavargókat, itt a
posta mögött a padon nem lehet
leülni, mert odapiszkítanak. Miért nem lehet őket kitiltani a városközpontból? A rendőröknek
kint kellene lenni az utcán. Én
még emlékszem arra, amikor ki
volt osztva a járőröknek az utca,
ott állt, s vigyázta a rendet.
Kérdezett és fotó: he

Bekukkantottunk a néptánc próbára

A Kis Gömör Gyermeknéptánc
Együttes szeptemberben kezdte
újra próbáit. Egyik ilyen gyakorló

délutánjukra mi is
bekukkantottunk. Két
korosztályt láttunk,
a kezdő óvodásokat,
és a haladó nagy csoportosokat, akik már
több éve foglalkoznak
a tánccal. Az együttes
vezetője, Mács Katalin,
asszisztensei
Gál Ágnes, és Stanga
Zsuzsa nagy örömére
25 óvodás jelentkezett
ebben az évben, akik gyerekjátékokkal kezdik a bevezetést a magyar

néptáncba. Ahogyan
azt Mács Kati, akit
a kis óvodások nagy
szeretettel vesznek
körül, elmondta lapunknak, az utánpótlás nevelése nagyon
fontos, és nem lehet
elég korán kezdeni.
Talán a szülők is rádöbbentek, hogy fontos a gyerekek számára a mozgás, és fontos
ápolni a magyar néphagyományt,
néptáncot, hiszen a jövő táncosai,

a hagyományok továbbvivői éppen
ezek a gyerekek.
Fotó és szöveg: dósa
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Madáretetők
kiállítása

Csomagolják
hátizsákjukba
Az utasforgalom világnapja keretén belül október 6-án megrendezésre került a
„Csomagolják hátizsákjukba” nevet viselő kulturális-társadalmi rendezvény,
amelyet a BBMÖ, a Gömör-Kishonti
Népművelési Központ, a VMK és Turista Információs Centrum szervezett. Az
akció keretén belül az érdeklődők megtekinthették a kultúrházban kiállított
népi öltözeteket, figyelemmel kísérhettek a kiétei játékok készítését. Regionális különlegességek kóstolójára is sor
került, így megízlelhették többek közt
a mákos és túrósrétest, cukros-mákos
főtt kukoricát, sajtos pogácsát, füstölt
juhsajtot, kecskesajtot, és természetesen a házi pálinka sem maradhatott ki
a sorból. A kultúrház előtt kiállította
ékszereit Lajgút Tibor, és fából készült
tányérjait a gernyőpusztai /Bottovo/
fafaragó, Milan Porubiak is. A kiétei játékkészítő, Rudolf Stehlík az ebéd utáni
órában megkeresztelte Daniel Kollár
és Ján Lacika „Slovenské RudohorieZápad-Cerová Vrchovina” című könyvét. A folklórcsoportok változatos műsorukkal tették színessé a rendezvényt.
Fellépett az Új Gömör néptánccsoport
is. (képünkön)
da
Fotó: a szerző

A Besztercebányai Megyei Önkormányzat, és a
Gömör-Kishonti Múzeum immár második alkalommal rendezte meg a legszebb madáretető versenyét, és egyben kiállítását. A kiértékelésre és a
kiállítás megnyitójára 2007. október 5-én került
sor a Gömör–Kishonti Múzeumban. A verseny első
helyezettje a várgedei alapiskola hatodik osztályos
tanulója, Lakota Péter lett. A második helyezett a
feledi Szombaty Viktor Alapiskola kilencedikes tanulója, Zajac Tamás lett, a harmadik helyen pedig
Kováč István végzett, aki szintén a feledi Szombaty
Viktor Alapiskola ötödik osztályos tanulója. Elismerő oklevélben részesültek a rimaszombati gimnázium terciás, Michaela Jakubičková és a primás,
Radka Činčurová diákjai. A kiállítás november 30ig tekinthető meg.
Fotó és szöveg: da

Bemutatkoztak a romániai és erdélyi irodalmárok
Rimaszombat látta vendégül a múlt hét elején a
Kárpát-medencei irodalmárokat. A találkozóra
október 4-én, a késő délutáni órákban került sor
a Közösségi Ház tanácstermében. A rendezvény
házigazdája az erdélyi származású Balázs F. Attila volt. A vendégek már az irodalmi turnéjuk
végéhez közeledtek, amikor Rimaszombatba
érkeztek. Összesen 20 költőt, írót mutattak be
irodalmi körútjuk keretén belül Szlovákiában és
Magyarországon. A rimaszombati est vendége
volt Casian Maria Spiridon, aki a CONVORBIRI
LITERARE folyóiratot modernizálta és forradalmasította a román irodalmat. Casian egy érdekes
személyiség, tudós, feltaláló, aki a rendszerváltás
előtt, mint ellenzékit bebörtönöztek. Itt volt még
Karácsony Zsolt, a Helikon című folyóirat szerkesztője, aki egyike a legjobb műfordítóknak román nyelvből; Hanna Botta, aki a magyar nyelvet
is beszéli; Angela Baciu – Moise költőnő, aki ed-

dig 12 kötetnek, 4 antológiának és 4 szótárnak a
szerzője; több irodalmi díj birtokosa és több mint
20 nemzetközi díj tulajdonosa is. Az esten a hazai
magyar irodalom helyzetét vitatták meg, illetve
versek felolvasására is sor került román és magyar
nyelven.
Dósa A., Fotó: ef

Miskolciak rimaszombati vendégségben
Vendégségben jártak Felvidéken a Borsod-Abaúj-Zemplén
megye népművészei, hogy bemutassák népművészetüket. A
Fügedi Márta Népművészeti
Egyesület kiállítás megnyitójára

2007. október 2-án került sor a
rimaszombati Városi Művelődési Központban. A megjelenteket
a VMK részéről Ľubomír Šárik
igazgató és Orosz István köszöntötte. A rendezvényt Balázs István előadóművész nyitotta meg,
aki rimaszombati származású,
nagyszülei a valamikori Rózsa
utca lakói voltak. Szólt a vendégekhez a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület mb. igazgatója, Bozsikné Vig Marianna,
aki elmondta, hogy egyesületük
azzal a céllal alakult, hogy a tárgyi népművészetet alkotóként
művelő, főként amatőr kézmű-

veseket munkájukban segítse,
ízlésüket formálja. A kiállításon
az érdeklődők megtekinthették
a hímzők, a szövők, a csipkeverők, a bőrművesek, a fafaragók,
a rönkbútor- és játékkészítők,
a kosárfonók, a tojásfestők, a
gyöngyfűzők, a késesek, a viseletkészítők és a csontfaragók
munkáit. Mesterség bemutatóik
mindig nagyszámú közönséget
vonzottak, nem volt ez másként
Rimaszombatban sem. A népművészet iránt érdeklődő közönség megpróbálkozhatott pár
tűszúrással, hímzéssel, valamint
figyelemmel kísérhette hogyan

készítik elhivatott emberek fatárgyaikat. A kiállítás október
16-ig tekinthető meg a VMK
GANEVIA Galériájában.
dósa, fotó: a szerző

2007. október 15.

A kulturális miniszter meglátogatta
a múzeumot
Szlovákia ötödik legöregebb múzeumába látogatott Marek Maďarič
kulturális miniszter. A meghívást a
Gömör-Kishonti Múzeum igazgatójától, Oľga Bodorovától kapta az
intézmény megalakulásának 125.
évfordulója alkalmából. Az alkalmazottakkal való találkozás közvetlenre, és barátságosra sikerült.
A miniszter úr megtekintette az
évforduló alkalmából rendezett két
kiállítást, és az állandó jellegű honismereti tárlatot. Kifejezte továbbá csodálatát a múzeum gazdag
és felbecsülhetetlen gyűjteménye
irányt. Az igazgatónő beszámolt
a miniszternek arról a hat sikeres
2007-es évi ösztöndíjról, amelyhez
a Szlovák Köztársaság Kulturális
Minisztériuma járult hozzá. Meg-
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köszönte neki a múzeum publikációs tevékenységét illető tervezetek
támogatását, a segítséget a restaurátori műterem létrehozásában,
a Daxner Könyvtár történelmi
könyveinek felújítását. Beszélgetést folytattak a múzeum aktuális

kérdéseiről is. Végezetül Maďarič
úr köszönetet mondott a múzeum
alkalmazottjainak kitartó munkájukért, és sok erőt, és alkotó munkát kívánt nekik a jövőben.
GKM/ford.: da
Fotó: Aláč

Megemlékezett a Tompa Alapiskola is

A Gömör-Kishonti Múzeum
előadásokra hív
Az Európai madarmegfigyelő
napok keretén belül 2007. október 5-től 2007. november 30ig /érdeklődés esetén későbbi
időpontban is lehetséges/ Mgr.
Monika Gálffyová előadássorozatot tart a madarak életéről. Az
előadás Power Point formátumában, magyar és szlovák nyelven hallgatható, időtartama kb.
30 perc. Az előadások témái:
Gömör-Kishont madarai: térségünkben élő ismert és kevésbé ismert madárfajok; A madarak költözése: a madarak költözésének
okai, tájékozódásmód a költözés
alatt, a költözés útvonala, kutatási mód, ismert és ismeretlen költöző madárfajok térségünkben,
telelési helyeik; Amíg a fióka kirepül: fészek építése, módszerei,
elhelyezése, madártojás, a fiókák
élete és fejlődése születésüktől
kirepülésig, a fiókák élete a fészek elhagyása után. Érdeklődés
esetén előrejelzés szükséges.
PhDr. Oľga Bodorová, igazgató
Ford.: da

Bemutatják
Rimaszombatban
a TÓTÉK-at
Paulay Eszter papírkartonból készült iskola-makettjét használta fel a Tompa Mihály Alapiskola, hogy elkészítsenek egy faliújságot az aradi vértanúk emlékére. Így jelképesen is október 5-én, pénteken délelőtt
emlékezett az egész iskola – diákok, tanárok egyaránt a szomorú eseményre. A Suli rádió is megszólalt, s
az iskolai diákjainak a tolmácsolásában közvetítette mindenki felé az idézetekből, dalokból összeállított
szép megemlékező műsort. Az alkalomra készített falújság előtt pedig mécsesek égtek az aradi tizenhárom vértanú emlékére.
kt, Fotó:he

Október 6-i megemlékezés Rimaszombatban
folytatás az 1. oldalról
A szép számban összegyűlt megemlékezők előtt
először mutatkozott be a Csemadok Rimaszombati Alapszervezetének vegyeskara, Tóthné
Mede Zsófia vezetésével. Az ünnepi beszédet B.
Kovács István mondta, aki felidézte az aradi tizenhárom vértanú kivégzése előtti utolsó mondatait. A megemlékezés virágait elhelyezték a
Csemadok Területi Választmány, a Csemadok
helyi szervezet, a helyi MKP, a Nyugdíjasklub, a
4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat, az Öregcserkész Klub, a helyi iskolák, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi helyi szervezet és a Bástya
Egyesület képviselői. A megemlékezés a himnusz eléneklésével ért véget.
Fotó és szöveg: moly

A Kassán nagy port kavart Örkény
István: Tóték c. színmű Vas Zoltán
rendezésében október 26-án /pénteken/ Rimaszombatban kerül bemutatásra. A darab szereposztása a
következő: Őrnagy – Petrik Szilárd,
Tót – Pólos Árpád, Tótné – Cs. Tóth
Erzsébet, Ágika – Rák Viktória,
Postás – Benkő Géza, Ciprián professzor – Bocsárszky Attila, Lajt tulajdonos – Flórián R. Szabolcs, Gizi
Gézáné – Varga Livia, Lőrincke
szomszéd – Tóbisz Titusz, Ciprian
inasa – ifj, Bocsárszky Attila, Dr.
Eggenberger – Kristóf Roland, Elegáns őrnagy – m.v. Bocsárszky Pál.
A Thália Színház bemutatásában a
VMK színháztermében este 19:00
órakor kezdődik a színdarab, melyben amint az a szereposztásból is
kiderül játszik a két rimaszombati
születési ifjú színész Rák Viki és
Tóbisz Titusz is. Jegyek elővételben
180 koronáért, a helyszínen pedig
230 koronáért válthatók.
he
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Nagy Kálmán nyugalmazott
huszárezredes ismét városunkba látogatott
folytatás az 1. oldalról
Ekkor már többhónapos frontszolgálat állt mögötte, 1941. júniusában már a keleti hadszíntéren
a 3/2. lovasszázad századparancsnokaként teljesített frontszolgálatot. Felderítő századával résztvett több csatában, Zwanczyknál
ellenséges páncélgépkocsi támadást hárított el, s biztosította a
község kézbentartását az erősítés
megérkezéséig. 1944. május 15én, mint a 20. felderítő osztály huszárszázadának parancsnoka vett

részt a galíciai, kárpátoki, majd a
magyarországi hadműveletekben.
Amerikai fogsága után tért haza
1945 végén. 1949-ben alezredessé léptették elő. 1948-1957 között
hadtörténelmi és katonai előadó,
a Katonai Szemle, majd a Katonai
Figyelő szerkesztője. 1956-ban az
ő segítségével talált menedéket
Mindszenthy bíboros az amerikai
nagykövetségen. 1958-ban 15
évre ítélik, majd ezt az ítéletet 8
évre módosítják. Négy és félévet
ült le Kádár börtöneiben, majd

A megemlékezésen Nagy Kálmán huszárezredes ünnepi beszédét
követően köszöntötte az egybegyűlteket Csaba Zoltán a Magyar
Csodaszarvas Egyesület nevében, s Dr. Tellér Sarolta a Heraldika
Kiadó igazgatója, aki felolvasta Dr. habil. Zachar József D. Sc. ny.
honvéd ezredes laudációját az idén Magyar Örökség Díjat kapott
Magyar Huszárról.

amnesztiával szabadult. 79 éves
koráig korrektorként a Zrínyi
nyomdában dolgozott, 30 film történelmi szakértője volt. 1989-ben
rehabilitálták. 1990-ben nyugállományú ezredessé léptették elő.
Kálmán bácsi az idén is részt
vett a temetőben rendezett október 6-i megemlékezésen, ahol
a 1848/49-es honvédek kopjafájánál elhelyezte Vályi Gyula,
századossal, egykori rimaszombati huszár–tizedessel, volt katonájával, barátjával az emlékezés koszorúját. Ezt követően a
szabadkai II. világháborús huszáremlékűmhöz látogattak ki a
megemlékezők, s helyezték ott
el az emlékezés virágait. Nagy
Kálmán, mint rimaszombati huszárszázados 1943. október 6-án
avatta föl az ő kezdeményezésére épített emlékművet, amely
egykori hős honvédjeinek, akik
az 1942/43-as oroszországi harcokban estek el, állít emléket. Az
akkori Magyarország első ilyen
jellegű emlékműve volt a szabadkai hősi emlékmű! A cserkészek
és a Bástya Egyesület, valamint a
Magyar Csodaszarvas Egyesület
évek óta gondozza ezt az emlékművet, melynek teljes felújítása is
már folyamatban van. Egy újabb
emléktábla is kerül majd a kőoszlopra, mely a rimaszombati 20.
Felderítő Osztály huszárszázadá-

nak 1944/45-ben hősi halált halt
tagjainak állít majd emléket.
Az ezredes úr és Vályi Gyula százados, valamint a jelenlévő egyesületek még hosszasan beszélgettek ezen a napon. Nagy Kálmán
egykori házát is megtekintette,
mely a Koháry /most Francisci/
utcában áll, s iskola van benne. Bizakodtak, hogy eljön egyszer az az
idő, amikor Rimaszombat Városa
is fontosnak fogja találni, hogy
emlékművet állítson a 2. világháborúban elesett hősöknek, civil
áldozatoknak a városban... Ezzel
ugyanis a város adósa az elhunytaknak, akik nagy része messze
otthonától alussza örök álmát.
Vörös Attila
Fotó: moly

Tudományos konferencia Salgótarjánban a dekrétumok következményeiről

VONATOK ÉSZAKNAK ÉS DÉLNEK
címmel zajlott tudományos konferencia Salgótarjánban a Balassi
Bálint Megyei Könyvtárban 2007.
október 4-én és 5-én. A szlovák és
magyar előadók közreműködésével
zajló kétnapos tudományos konferencia a második világháború utáni,
a Beneš-dekrétumok alapján végrehajtott szlovák-magyar lakosságcseréről és a második világháború
utáni helyzetről tájékoztatta a hallgatóságot. A történészek álláspontja
egységes abban, hogy a Szovjetunió
nyomására 1946. február 27-én
Budapesten aláírt lakosságcsereegyezmény egy háborús győztes és
egy háborús vesztes ország megál-

lapodása. A Bátkából elszármazott
Simon Attila, a Selye János Egyetem
történésze arról beszélt, hogy előzménye volt-e az 1938–as év 1945–
nek. Popély Árpád somorjai történész kifejtette: az eredeti tervekhez
képest mérsékelt nagyságrendben
zajlott le a lakosságcsere. 1946. áprilisa és 1947. decembere között a
felvidéki magyarság 15 százalékát
telepítették ki, a magyar adatok szerint 87.839, a szlovák adatok szerint
89.660 embert. Elmondta: az 1945.
július 3-án tartott potsdami konferencián még 400 ezer kitelepítendő
magyarról beszéltek, ügyelve arra,
hogy azokat, akik vegyes házasság

vagy asszimiláció folytán - kisebbségi jogok nélkül - az országban
maradhatnak, az ország különböző
régióiba telepítsék szét. Gyurgyík
László pozsonyi szociológus arról
szólt, hogy a mai Szlovákia területén háromszor csökkent jelentősen
a magyar lakosság aránya, az első illetve a második világháborút követő
években, majd az 1990-es években.
2001-es adatokra hivatkozva közölte: a magyar szülők gyerekeinek
6,5, míg a vegyes házasságokból
született gyerekeknek 80 százaléka
választja a szlovák nemzetiséget. A
salgótarjáni tudományos konferenciát köszöntő Hrubík Béla, a Csema-

dok országos elnöke, és Fuzik János,
az Országos Szlovák Önkormányzat
elnöke sajnálatosnak nevezte, hogy
aktuálissá vált a kérdés, miután
a szlovák parlament szeptember
20-án határozatban szentesítette
a Beneš-dekrétumokat. Eduard
Beneš 143 dekrétumot bocsátott ki,
ezekből 13 vonatkozott közvetlenül
a német és a magyar kisebbségre.
Hrubík Béla úgy fogalmazott: józannak kell lenni, és kiutat kell találni,
mert „mindig lesznek hatalomra
éhes emberek, mindig lesznek vonatok, vagonok, és mindig lesznek,
akiket bele tudnak tenni“.
kt
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Egyre népszerűbb a program a lakosság
körében: őrizni a magyarságtudatot

Nagybalogon is megemlékeztek
az aradi vértanúkra...
A Csemadok Nagybalogi Alapszervezete emlékműsort készített az
aradi vértanúk tiszteletére, melyre a frissen szentelt helyi református templomban került sor október 7-én az istentisztelet keretén
belül. Közreműködött a Gyöngyösi István Irodalmi Kör és a Szivárvány Népdalkör kísért Lévay Tibor karnagy. Az ünnepi igét Sasák
Attila lelkész hirdette. A felvételen a szereplő együttesek tagjai. /A
templomszentelésről következő számunkban olvashatnak./

Néhány lelkes ember fáradozása nyomán született meg a Magyarságunkért
program, melynek célja a gicei magyar közösség fenntartása. A községben különösen fontos ez az igyekezet, hiszen a nyelvhatáron fekvő faluban sok szülő
íratja szlovák iskolába a gyerekét. Két évvel ezelőtt jött az ötlet egy magyarságtudat-megőrző program beindítására, melyet a Gice Fejlesztéséért Polgári
Társulás és a gicei református közösség karolt fel. A program célja, hogy a
helyi magyar ifjúság megismerje a magyarság kulturális értékeit. Bár a program megvalósításához szükséges anyagi forrás nehéz feladatnak bizonyult, a
magyarországi Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által kiírt pályázat segítségével mégis sikerült megvalósítani. A program
első pontjaként tavaly egy kirándulás alkalmával a helyi fiatalok eljutottak az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. A kirándulás sikerén felbuzdulva a szervezők továbbléptek, és idén meglátogatták a református egyház magyarországi emlékhelyeit, Vizsolyt, Göncöt, Debrecent. Vizsolyban megtekintették a református templomot és az ott található Károlyi Gáspár-féle Bibliát.
Göncön a Károlyi Gáspár Emlékmúzeum adott áttekintést arról, miként készült a bibliafordítás. Debrecenben a református nagytemplom, a Református
Kollégium állandó egyháztörténeti kiállításai, a Déri Múzeum kiállításai nagy
hatással voltak a résztvevőkre. A program megvalósításához idén is pályázatot
nyújtottak be, amelynek nyomán a magyarországi Mobilitás jelentős összegű
támogatással járult hozzá. Az emberek érdeklődése is megnőtt a program iránt
annak ellenére, hogy a nem kis összegű önrész jelentős részét nekik kellett állniuk. A hiányzó pénzt a polgári társulás pótolta.
Balázs Emese

Hubertus verseny és akadályhajtás Csízben és Rimaszécsen
Első alkalommal rendezte meg október első hétvégéjén a csízi CASON
lovasklub a vadászok és lovasok
közös versenyét, a Hubertus lovasversenyt. A régi rókavadászatok

emlékét őrző versenyben tizennyolc
lovas vett részt. Mint azt a lovasklub
elnökétől, Máté Ferenctől, aki egyben
Alsókálosa község polgármestere is,
megtudtuk, hagyományt kívánnak
teremteni, s minden évben szeretnék majd megrendezni a Hubertus
versenyt. Bővíteni is kívánják azt egy
akadálypálya kiépítésével. A róka szerepében Váradi Istvánt köszönthette
a megnyitó szépszámú közönsége,
Csíz község főterén. Simon Zsolt, az

MKP parlamenti képviselője kétnyelvű üdvözlőbeszéde után indult neki a
lovasok hada a több mint húsz kilométeres távnak. Négy fogat is követte
a terepen a lovasokat. Többek kö-

zött nagybalogi, pádári, rimaszécsi,
füleki, rimaszombati, alsókálosai,
csízi, izsófalvi, ózdi, serkei résztvevői voltak a versenynek. A táv a Csíz
– Rima-part –Velkenye, Rima–mente
– Rimaszécs – labdarúgópálya melletti rét vonalon haladt. A lovasok
itt tartottak pihenőt. Gál Ferenc és a
helyi vállalkozók támogatásával gulyás, frissítő várta a résztvevőket s a
szépszámú közönséget, érdeklődőket. Jó látni, hogy ez az ősi sport, a

lovaglás és fogathajtás ismét milyen
népszerűségnek kezd örvendeni. Az
augusztusi serki lovasnap után alig
két hónappal újabb nagyszerűen
megrendezett verseny, kiváló lovasokkal, fogatokkal. Akadálypályát
is kiépítettek a rimaszécsiek a fogatoknak. Több, mint másfél évtizede
Rimaszécsen nagy hagyománya volt
a lovassportnak, s az évtizedes szünet
után sikerült néhány helyi vállalkozónak, helyi lovasnak, fogathajtónak újrateremteni itt e hagyományt. Oroszlánrésze volt ebben Gál Ferncnek,
aki maga is indult fogatával az akadálypályán. Hét hajtó indult kettes
fogattal a pályán. Az élvezetes, bemutató jellegű versenyt Vitkó Egon ózdi
huszárkapitány, a Gömör–Kishonti
Vitárius István Lovas Bandérium kapitánya konferálta végig, aki maga is
részt vett a Hubertus tereplovaglásban. A fogatok vadászhajtás - versenyét Szarka Béla, Szarka Áron fogat
nyerte Izsófalváról, 100mp–es idővel, hibapont nélkül. Shagyra arab
telivérjeinek neve Szeles és Bátor
voltak. Második lett az ugyancsak
ifi-korú hajtókból álló Csillag Ákos,
Szarka Áron duó fogata, szintén
Izsófalváról./111 mp/ Harmadik a
helybéli Gál Ferenc , Gál Katalin lettek /119 mp/. Rajtuk kívül versenyeztek még akadályhajtásban id. Simon
Gyula, ifj. Simon Gyula, Váradi János, Váradi Janka, Szaka Áron, Szar-

ka Béla valamint Váradi Janka, Váradi
János hajtotta fogatok. /Előre írva
mindig a bakon ülő hajtó/. A résztvevők valamennyien díjazottak lettek,
megkapták a fogatok az őket illető

szalagokat s kupákat. Jeriga Imre, újdonsült Gömör–Kishonti huszár is
bemutatkozott a hazai pályán, teljes
Coburg–huszár díszben, az I. Ferencz
József huszárszázad egyenruhájában.
Volt még western –lovasbemutató a
füleki lovasok jóvoltából, valamint
dobozos-sör felszedő verseny, ügető
fogatból, mely nagy sikert aratott. A
gyönyörű időben megrendezett nap
Hubertus terepversenye Csízben zárult, a rókavadászatot végül Váradi
Janka nyerte meg.
Vörös A.
Fotó: homoly
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MIKSZÁTH KÁLMÁN: MAGYAROK BEJÖVETELE (1861)
DIÁKKORI DOLGOZATOK, RIMASZOMBAT
Beszély
I.
Messze a gyönyörű Ázsia közepében
laktanak őseink, idestova hordozható sátorokban; a föld gazdag volt és
termékeny, a sűrű erdők zöld lombjaikkal, a Don folyam ezüst tiszta
habjaival ékesíték. Egyedüli épület
az egész Dontői Magyarhonban
Magyarvár vala. Magyarvár elbeszélésünk korában ritka remekmű volt,
izmos bástyákkal, erős, vastag falakkal, fölébe hét torony emelkedett.
Legnagyobb építészi pompával ékeskedett az úgynevezett »tanácskozási
terem«, melynek gót ívei és remekül
faragott szobrai bámulatra ragadták a szemlélőt. E teremben szoktak
tanácskozni a nép vénei. A hét vezér
most is itt ül, ajkaikról már elhangzott az esküszó. Az edény előttök áll,
melybe piros vérök összefolyt. Most
a kápolnába indulnak áldást kérni a
magyar fegyverekre. Elöl megy Álmos, a koros, de deli fejedelem, arcán mély barázdákat hagyott az idő,
de szemeiből királyi erő, büszkeség
és bátorság sugárzik. A kápolnába
érve félresimítja hollófekete fürtjeit,
melyek gazdagon férfias vállaira omlanak, s csengő érchangon szól:
Dicső Hadúr! Álmos, szeretett néped fejedelme szól hozzád, halljad
meg buzgó imáját, mely e nemzet
jólléte s üdvére van irányozva. Amint
tudod, mi elmegyünk megszerezni a
világreszkettető Etel tejjel és mézzel
patakzó birodalmát a bájos Hunniát.
Tehát, dicső Hadúr! ki a csatákban
velünk harcolál, és megengedéd,
hogy őseink babérkoszorúja díszítse
a mi homlokainkat is, adj áldást fegyvereinkre, s kövess célunk felé.
A nap eközben jött fel a láthatárra
s szokatlan fénnyel aranyozá meg
a bérceket; a táltosok örömtől sugárzó arccal jelenték a nap feljöttét
s áhítatteljes hangon rebegék: - Ha
Isten velünk, ki ellenünk?
Az udvari kápolnából kiérve a
harcfiak lóra ültenek, mindenki
megcsókolá utoljára a kedves hazát,
mindenki ajka egy »istenhozzád«-ot
rebegett a földhöz, hol gyermekéveit
élte, hol szülei és rokonai eltemetve vannak. Álmos szeméből is egy
könny gördült ki, de csakhamar letörölte azt Hunnia emléke, s teljes
nyugodt hangon szólt:
Előre, harcfiak, a szent határ felé!
És mentek ők, mint a villám, bántatlanul, nem akadályozva senkitől.
*Négy hete, ahogy utazik már a magyar sereg. A Don folyam messze
elmaradt tőlök, messze a kedves bércek, a bájos ligetek. Oroszhon határi
közt vannak, távolról egy sötét pont

Árpád és vezérei: „A magyarok bejövetele“ a Feszty Körkép legjellemzőbb jelenete

látszik közeledni feléjök. A magyar
sereg megáll s vizsgálódni látszik.
- Valami birkanyáj lehet, és ha ellenség volna is, majd csak elbánnánk
vele, ugye atyám? - mond egy deli
ifjú, kérdőleg függesztvén sötét szemeit Álmosra.
- Igen, fiam - szól Álmos, komor tekintetét atyai szelídséggel váltva fel
-, csak te vigyázz, oldalom mellől ne
távozzál.
- Árpád nem szokott félni, atyám! mond büszkén az ifjú.
Eközben ismét csendesség lett, s a
magyar leventék szótalan ballagtak
egymás mellett. A fekete pont mindég nagyobb kezdett lenni, s villogó
dárdák tűntek ki a távolból, a sereg
meggyőződött, hogy az ellen. Most
két férfi vágtatott a szittya had elé,
vastag, nehéz páncélban, villogó
dárdákkal kezökben.
A két orosz rögtön a fejedelem elé
vezettetett.
- Te vagy a fejedelem? - kérdé az
egyik.
- Én. És ti kik?...
- Mink a hatalmas kievi herceg követei vagyunk, ki, ha megadjátok
magatokat, oly kegyelmes lesz: meghagyja hitvány fejeiteket, barbár hazátlanok.
Töhötöm kardjához csapott:
- Le velök! - kiáltá dühösen.
- A követ szent és sérthetetlen - szól
Álmos. - Ti pedig, becsületes sima
szakállúak, el fogtok menni fejetekhez, s megmondjátok, a magyar fejedelem azt üzeni: míg kard lesz az ő és
népe oldalán, hódolni nem látjátok
meg soha.
- Soha! Soha! Éljen a fejedelem! hangzott mindenfelül.
A követek morogva s kedvetlenül távoztak.
Félóra múlva összecsapott a két sereg, a nap lementeig harcolt mindkét
rész bátran, vitézül, eszeveszetten. A

magyar győzött, az oroszok alázva
hódoltak a büszke, de győzelmében
sem kevély magyar fejedelemnek.
.......
Este van, a közel levő egyház ringó
harangjai megkondultak, sötét és
nesztelen a táj, csak Álmos tábori
tüzektől világította arca látszik az éj
sötétiben: ott áll méltóságosan, mint
győztes oroszlán, sátra előtt. Körötte
ég felé emelt ujjakkal a magyarokkal
csatlakozott hét kun vezér, ajkaikról
hangzik a távolba:
- Esküszünk, el nem hagyunk...
II.
A kievi csata után egyesülve a fekete
kunokkal, kik szinte hét vezér alatt
állottak, a magyarok szent lelkesedéssel, újult erővel indultak Hunniába. Ha olykor elfáradtak, s nyugalomra volt szükségök, nem hagyta
őket nyugodni a hazátlanság érzete,
felpattantak méneikre, és mentek.
Mont velük a nap is, a kék égbolt, a
vén, és ők mondák: - Az Isten követ.
Nehány napi utazás után, elég viszontagságok mellett Halicsba érkeztek, s innen a Kárpátok felé vevék
útjokat. Lehetetlen a lelkesedést e
néma lapokra elővarázsolni, melyet a
szittya had érzett, midőn megpillantá
Hunniát: arany hegyeit, kedves bérceit. A kard önkéntelen megcsörrent
kezökben, ajkaik akaratlan rebegék azaz nem is az ajk, de a szív beszélt -:
Üdvözlégy, szent határ!
Szótalan ballagtak egymás mellett
a Kárpátok közt Munkács felé, mert
ők keveset beszélni, de annál többet
szoktak tenni. Szeme mindenkinek
el volt foglalva a földi paradicsom
bájainak nézésében. Arcok lángolt,
szívök dagadt a lelkesedéstől, ők úgy
érezték, hogy a levegő édesebb, a
forrás üdítőbb, mint egyebütt. Néma
merengésökből trombitaharsogás
riasztá fel.

- Az ellen! - kiáltának többen
közülök.
- Meg kell várni - mond Álmos -,
rendbe álljatok kissé.
Nehány perc múlva mintegy tizenkét
férfi közeledett feléjök; karcsú tagjaikat a magyarokéhoz hasonló rövid
dolmány födé, s vállaikról tigriskacagány lógott le. A büszke magatartás,
a nemes vonások, a tűz, mely szemeikben égett, mind oly nagyon hasonlítottak a magyarokéihoz. Olyanok
voltak ők a szittya had előtt, mint
régen látott rokonok vagy elfeledett
barátok, kiket valaha jól ismerénk,
pedig sohasem látták egymást.
Most egy közülök Álmos elébe lépett
s tiszteletteljes bók után így szólt:
- Dicső fejedelem...
A magyarok megdöbbenve fordultak
feléje, amint hallák a kedves magyar
hangokat. A követ folytatá:
- Mink a székely nemzet követei vagyunk, mely neked általunk hódolatot küld, és segélykezet ajánl, ha
reászorulsz, számodra karunk és
kardunk mindig készen áll, s ha vért
kell érted ontani, megtesszük.
- Éljenek a székely atyafiak! - hangzott a sereg ajkiról.
- És a magyarok! - mond a követ,
egyet igazítva pörge bajuszán.
- A magyar mindig magyar marad!
- fejezé be Álmos a kölcsönös üdvözléseket.
Másnap Álmos nagy lakomát csapott
azon a helyen, hol most Munkács
vára áll. S fejedelmileg vendégeltette meg a székely követeket. Nehány
nap múlva, midőn a magyar sereg
teljesen kipihente a hosszú út fáradalmait, Ungvárnál megütközött
Zalán hadaival.
Zalán gyáván megfutott a csatatérről, serege megveretett, Ungvár a
magyarok kezére jutott.
A magyar sereg győzelemittasan
gyűlt fejedelme körül. Álmos áldozatot parancsolt nyújtani istenének a
szerencsés kezdetért.
A fehér mén piros vére már kifolyt, a
máglya ég, a fejedelem mégse jő.
A sátor szárny-ajtói nyílnak. Ki az...?
- a fejedelem. Ő, karján Árpád, az
erőteljes ifjú, a csatákhoz edzett bajnok.
- Ím, ezentúli fejedelmetek - szól Álmos rezgő hangon, a kedves ifjúra
mutatva.
A máglya tüze fennen kóvályog.
Árpád a nép előtt áll megdicsőülve,
fölötte királyi sas lebeg kiterjesztett
szárnyakkal, s a nép ajkiról egyhangúlag hangzik:
- Éljen Árpád, az új fejedelem...
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GYÓGYSZERTÁRAK
A készültségi ügyeletek ütemterve a 42. 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 20-án, szombaton
Salvator Gyógyszertár
október 21-én, vasárnap
Polianka Gyógyszertár

FOGORVOSI
ÜGYELET
Október 20-án és 21-én
8-12 óráig
MUDr. Brunovská E.
OZS –Jesenské
Tel.: 0905 324 827

MEGHÍVÓK

a csillagvizsgálóba

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban 2007. október 9-én
az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Radoslav Urbanec, Vladimír Sakáč, Milan Dirbák
Nyustyáról, Ľudovít Bačo, Branislav Babic
Baktiból, Andrea Kováčová Rimaszombatból,
Denisa Guzmová Cserencsényből, Ladislav Lengyel Csízből, Štefan
Bialonček Fülekről, Ján Repka Rimabrezóról, Jaroslav Plaucha
Kétkeresztúrból, Gabriel Kozár Pápocsról, Viktória Bojanová
Simonyiból.
Először adtak vért: Radoslav Fujdiar Tiszócról és Anna Vilhanová
Nyustyáról.
Minden véradónak köszönjük,
A Vöröskereszt rimaszombati területi választmánya

* 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.

MOZIMŰSOR
*********
OKTÓBER 17. 18.
(SZERDA, CSÜTÖRTÖK)

DISTURBIA

Belépő: 65,15 éves kortól ajánlott
Amerikai thriller

*********

ÁLLÁS AJÁNLAT
Rimaszombat városa – Városi Hivatal
Városi Rendőrség, Hviezdoslav u. 37., Rimaszombat

ALKALMAZ
tagokat a Városi Rendőrségbe.

OKTÓBER 19. 20.
(PÉNTEK, SZOMBAT)

FELFORGATÓKÖNYV

Belépő: 65,12 éves kortól ajánlott
Amerikai vígjáték

*********

Szakképzettségi feltételek: befejezett teljes középiskolai végzettség
feddhetetlenség (igazolni három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal). minimum 21 év, egészségügyi alkalmasság a Városi
Rendőrség feladatainak a teljesítésére

OKTÓBER 19. 20. 21.
(PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP)

Egyéb feltételek: önállóság, írott és beszélt kommunikációkészség,
számítógépes alapismeretek.

GRINDHOUSE:
HALÁLBIZTOS

A kérvényhez mellékelni kell: szakmai életrajzot, telefonelérhetőséget, a végzettséget igazoló irat másolatát
BBMÖ, a M. Hell kerületi csillagvizsgáló és planetárium, és
a rimaszombati csillagvizsgáló
meghívják Önöket a következő
ingyenes rendezvényekre:
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HIRDETMÉNYEK

Az érdeklődők, akik megfelelnek a fenti feltételeknek kérvényüket a
szükséges mellékletekkel leadhatják személyesen vagy elküldhetik
postán, zárt borítékban – „Mestká polícia – Pracovná ponuka” – megjelöléssel 2007. november 11-ig az alábbi címre:
Mestská polícia
Hviezdoslavova 37
97901 Rimavská Sobota
Kapcsolat: Berecz Péter, a Városi Rendőrség parancsnoka,
tel.: 047/56 23 662

ŐSZI NAGYTAKARÍTÁS
Ebben az évben is tart az őszi nagytakarítás, 2007. szeptember 24-e és október 21-e között. Erre a célra vannak kihelyezve
a nagy terjedelmű hulladékgyűjtők. Kérjük a város polgárait,
hogy maximálisan használják ki ezt a lehetőséget.
A nagy terjedelmű hulladékgyűjtők ütemterve:
2007. október 14. – 2007. október 21.
Dúsa /Dúžava/ - a temető mellett
Mezőtelkes /Mojín/ - az autóbuszmegálló mellett
Felsőpokorágy /Vyšná Pokoradz/ - a kultúrháznál
Alsópokorágy /Nižná Pokoradz/ - a templom

Belépő: 60,Amerikai thriller
Az előadás kezdete 20:00 órától
OKTÓBER 21.
(VASÁRNAP)

CARMEN

Belépő: 40,-/60,12 éves kortól ajánlott
Spanyol filmdráma
Az előadás kezdete 17:45 órától

2007. OKTÓBER 20-ÁN

GYŰJTIK
A VESZÉLYES
HULLADÉKOT
Pontosabb felvilágosítást a
Városi Hivatal Környezetvédelmi Szakosztályán, tel.
sz.: 5604648, 5604665, a
BRANTNER GEMER /
EKORIS/
társaságnál
–
5811223 vagy a DETOX-ban,
Tel.sz.: 5604153.
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INGATLANOK

EGYÉB

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

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

880-51

* Bérbe kínálok 44 m2 helyiséget
– vállalkozásra Rimaszombatban a
gyalogos övezetben.
Tel.: 047/56 34 901, 0908 508 195
1204-43

* Eladok négyszobás átalakított lakást
a Hostinsky utcában.
Tel.: 0903 161 428, 0908 626 941
1212-44

* Lakóházat veszek kis kerttel Rimaszombatban 800 000 koronáig.
Tel.: 0918 261 608

1104-42,44,46,48,50

*Professzionális könyvelést vállalok. Tel.:
0902 417 017
1115- 42,44,46,48,50

*Eladok zománcozott disznótoros katlanokat. 50 literes betét.
Tel.: 0905 830 342

1223-42

1590-43

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

* Alkatrészt kínálok Babetára, Simsonra,
Pioniere. Tel: 0905 107 811

* Eladó építés alatt álló ház (a munkálatok nagy része befejezett) az IBV
Szabadka lakóterületen.
Tel.: 0905 446 136

1206-45

1234-43

* Eladó garambolozott Škoda Favoritot.
Látni kell. Ár megegyezés szerint. Tel:
0907 563 718

*Eladok bigel-tricolor kölyökkutyákat.
Tel.: 0905 123 176
1171-43

*Eladok 130kg-200kg közötti sertéseket. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0908 265 466
1166-42

*Mangalica malacok, felnőtt kocák,
hortobágyi racka juhok, fehér és fekete
színben, valamint szamarak eladók.

ÁLLÁS

Kassai út, Rimaszombat

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

*Felveszek sofőrt. Tel.: 0903 515 109

* Eladó eke, kettős forgóeke, villany-motor. Tel: 0908 922 861
1214-42

1201-42

RONO

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

meghívja Önt:
A MAGYAR KONYHA
ÍNYENCSÉGEIRE
ELSZÁLLÁSOLÁS
69 SK-TÓL

1103-42

1186-43

* Lemondunk befutott kerámia burkolatot, csempét, fürdőszobai berendezéseket áruló üzletünkről a Kishonti
u. 1757 sz. alatt Rimaszombatban.
Tel.: 047/54 22 799

ÁLLATOK

Restaurant

2829-43

*Szállítást, költöztetést vállalok. Tel.:
0903 515 109

* Háromszobás, magántulajdonban
lévő lakást veszek a városközpontban.
Tel.: 569 88 35

2880-45

EUROMOTEL

1107-43

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

1217-43

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

SZOLGÁLTATÁSOK
* Szállítást biztosítok az egész országból Rimaszombatba.
Tel.: 0907 473 526
1209-42

ĽUBICA
Körömdizájn

(VÚB)
0908 172 400, 0903 540 400
2875-42

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

„U LENKY“
szlovák konyha kínálata
tízórai leves, vacsora, napi menü 65,- Sk.
Választék: a szlovák ételek, alkhol, üdítők, kávé.
Házhozszállítást vállalunk nyugdíjasoknak és cégeknek.
Asztalfoglalási lehetőség családi ünnepekre, céges akciókra stb.
Nyitva tartás:
hétfő-csütörtök
8:00-18:00 óra
péntek
8:00-12:00 óra
szombat
helyfoglalási lehetőség
Minden pénteken 20:00 – 01:00 óráig élő zene.
Akció: koktélok
Bartók B. 2, Rimaszombat /a Babylon mellett/
Telefon: 047/56 34 416, 0910 566 696
2871-42

2857-42

Tel.: 0905 645114 vagy 0915 869891
1174-42

* Eladó sertés, kismalac, mangalica
kismalac. Tel: 0903 161 428, 0908
626 941
1213-44

* SHP Ján Gombala eladásra kínál
tisztított 8-10 kg-os pulykákat. Valamint
fogadja a megrendeléseket a 13-20 kg-os
karácsonyi pulykákra. A pulykák állatorvosi felügyelet alatt vannak.
Tel.: 0903 807 840

LUBOTÉNY – bevásárló központ
Ólubloi Járás
Tel./Fax: 052-4684027
e-mail: nabytkomoskala@centrum.sk
www.nabytokmeblemoskala.sk

1226-45

* Eladok 20 kg-os sertést.
Tel.: 0908 214 830
1228-42

* Eladó BORDÓI-DOG - kutyakölyök,
3-hónapos szuka. Tel.: 0904 100 949
1235-43

* Eladó kilenchetes farkaskutya.
Tel.: 0910409 547
1232

tel.: 047 563 3167
0915 671 186

Üzlethelyeink:
Szeben, Szlovák Anya utca 1401
Rimaszombat, Iskola utca 17
MEGRENDELÉSEKET FELVESZÜNK
ELEKTRONIKAI POSTÁVAL ÉS
TELEFONON IS!!! 052-4684027
MOBIL: 0915- 67-11-87 2754

HIRDETMÉNYEK
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2007. október 15.
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!

ÁLLÁS AJÁNLAT
Rimaszombat város,
a rimaszombati Városi Hivatal, Svätoplukova 9,
979 01 Rimaszombat

FELVESZ
szerkesztőt a rimaszombati Gemerské Zvesti
szerkesztőségébe főleg sporthírek szerkesztésére,
2007.11.1-től.
Szakképzettségi feltételek:
teljes középiskolai végzettség
Egyéb feltételek:
erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)
a szlovák nyelv kiváló ismerete
a magyar nyelv ismerete előnyben
terepmunka
számítógépes ismeretek – Word, Excel
B típusú vezetői jogosítvány előnyben
szerkesztőségi tapasztalatok előnyben
A kérvényhez mellékeljenek:
- szakmai életrajzot, telefonszámot
- a képesítést igazoló okirat másolatát
- erkölcsi bizonyítványt – három hónapnál nem régebbit

A kiírás feltételeinek megfelelő érdeklődők írásos jelentkezésüket
leadhatják személyesen vagy elküldhetik postán, zárt borítékban,
„Pracovná ponuka – Redaktor GZ - Neotvárať” – nem felnyitni
megjelöléssel az alábbi címre: Mestský úrad, Ing. Ladislav Kovács,
prednosta Mestského úradu, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská
Sobota.
A jelentkezés határideje: 2007.10.24.
Információ: Ing. Ladislav Kovács, a VH hivatalvezetője, tel.: 56 24426,
vagy Marta Kanalová, főszerkesztő, Gemerské Zvesti, Rimavská
Sobota, tel.: 0911 612366, 5811311.

Kisállatok körzeti kiállítása
Mindennapjaink a technika és a tudomány vívmányának bűvkörében telnek.
Mindezek a berendezések az ember kényelmét szolgálják. Az ember azonban élőlény és együtt kell hogy éljen a természettel. Sajnos egyre távolabb kerülünk ettől
az alapvető közegtől, a természettől. Érezzük ennek a hiányát, ezért aki teheti
igyekszik környezetében létrehozni egy kis természetet. Mi a kisállattenyésztők
az állatok tartásával, tenyésztésével tartjuk a kapcsolatot a természettel. Ezenkívül feladatunk az is, hogy fenntartjuk és nemesítjük a meglévő állatfajtákat a
következő generáció számára is. Igyekezetünk eredményét szeretnénk megmutatni a nyilvánosságnak is. Ezért rendezzük meg minden évben a kisállatok körzeti kiállítását.
A galambok, nyulak, baromfik valamint a díszmadarak bemutatására idén 2007.
október 20. és 21-én kerül sor a szervezet kiállítási területén Cserencsényben.
A nyilvánosság számára a kiállítás a következőképpen lesz nyitva:
2007. október 20-án, szombaton 13:00 és 18:00 óra között.
2007. október 21-én, vasárnap
8:00 és 15:00 óra között.
Ezúttal szeretettel meghívjuk a kedves érdeklődőket.

Kisállattenyésztők Szlovákiai Szövetsége

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
RIMASZOMBAT VÁROSA a Városi Képviselőtestület 70/2007-es számú,
2007. szeptember 25-én jóváhagyott határozata alapján versenypályázatot
hirdet a város tulajdonában levő

erdők bérbeadására a 2008–2016 közötti időszakra.

Feltételek:
1/ A bérbeadás ideje: 2008. január 1-től 2016. december 31-ig egy éves
meghosszabbítási lehetőséggel.
2/ Egyszerű gazdálkodási terv benyújtása az érvényben levő Erdőgazdálkodási terv következő időszakára a konkrét éves bérleti díj kínálatával.
3/ A
Tűlevelűek
Lomblevelűek
Összesen
Fakitermelés
folyamatos szándékkal
137,12 ha
752 m3
48 037 m3
48 789 m3
kiültetési szándékkal
629,42 ha

662 m3

16 270 m3

16 932 m3

ebből 50 évre
14,12 ha

49 m3

30 m3

179 m3

Összesen

1 414 m3

64 307 m3

65 721 m3

3/ B A facsemetenevelés munkálatainak terjedelme az Erdőgazdálkodási
terv szabályai szerint a 2007–2016 közötti időszakra: erdősítés: első 2,23
ha, ismételteni 0,70 ha, a tervezett kitermelésnél 129,55 ha, ebből a facsemeték, 90,70 ha, összesen 41,78 ha; ritkítás: valós terjedelem 55,93 ha,
növelt terjedelem 62,65 ha.
4/ A városi szervek ellenőrzéseinek lehetővé tétele főként a fakitermelés, az
erdősítés és a természeti károk elhárítása kapcsán.
5/ Negyedévenként benyújtani a fakitermelések mennyiségének mutatóit.
6/ Az ingatlan utáni adó kötelező törlesztése az érvényes jogi szabályozások
(az 582/2004-es Törvénytári törvény) alapján.
7/ Az erdőkről szóló 326/2005-ös Törvénytári törvény és az Erdőgazdálkodási terv kötelező mutatóinak megsértése okként szolgál a szerződés
azonnali felbontására a bérbeadó részéről.
8/ A majdani bérlő biztosítja az erdők egyedi kijelölését az erdőkről szóló
326/2005-ös Törvénytári törvény rendelkezései alapján abban a terjedelemben, ahogy az érvényben volt az előző Erdőgazdálkodási terv szerint
9/ A tulajdonos jogosult az erdőgazdász funkcióját betöltő szakember
kiválasztására.
10/ Az erdei utak és csapások karbantartása a bérlő költségeire történnek.
11/ A 162/1995-ös Törvénytári törvény 19. §-ának értelmében a bérlő
átveszi a tulajdonos kötelességeit, vagyis saját költségén folyamatosan
biztosítja az erdőterület határvonalait.
12/ A bérlő köteles tartalékalapot létrehozni az évi bérleti díj 2 %-ának
megfelelő összegben az esetleges szakszerűtlen gazdálkodásból keletkező
károk elhárítására.
13/ A meghirdetőnek joga van valamennyi benyújtott pályázatot elutasítani, a versenypályázatot beszüntetni vagy érvénytelenként befejezni.
Harmonogram:
A versenypályázat meghirdetése:
2007. október 9.
A versenypályázat lezárása:
2007. október 19.
A bírálóbizottság ülése:
2007. október 25.
A pályázatok benyújtásának feltételei:
Az írásos pályázatot legkésőbb 2007. október 19-ig, 14.45 óráig zárt
borítékban a következő címre lehet eljuttatni: Mestský úrad, Oddelenie
právne a majetkové, Ul. Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota; A
borítékra írják rá:
„NEOTVÁRAŤ – PONUKA NA PRENÁJOM MESTSKÝCH LESOV“
Minden érdeklődő, aki a megadott időpontig benyújtja írásos pályázatát
a városi erdők bérbevételével kapcsolatban, részt vesz a bírálóbizottság
ülésén 2007. október 25-én 9.00 órai kezdettel a Rimaszombati Városi
Hivatal Svätopluk utcai 9-es számú épületének második emeleti 16-os
számú tárgyalótermében.
Rimaszombatban, 2007. október 9-én.
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SPORT
2007. október 15.

A területi labdarúgó bajnokság
8. fordulójában

Gyengén szerepeltek csapataink a kerületi labdarúgó bajnokságban

Hanva üldözi Sajógömört

Nagybalogon nem játszottak
A kerületi labdarúgó bajnokságban szereplő csapataink nem jeleskedtek az
elmúlt hétvégén. Csupán Tiszolc és Rimajánosi szerzett három pontot. Elszenvedte első idegenbeli vereségét Feled, de kikapott Nyustya, Nagyrőce,
Ajnácskő és Lubény is. Nagybalogon hiába várták az ellenfelet, Ipolynyék
csapata nem utazott el a találkozóra.

III. LIGA
Alsósztregova–Rimaszombat B 3:0.
Ezúttal csupán Tomáš és Purdek
erősítette a tartalékcsapatot, és ez
kevésnek sikerült Alsósztregova ellen.
1. BÁNOVÁ
11
11
2. ZVOLEN
3. DOLNÁ ŽDAŇA 11
4. KREMNIČKA
11
5. KYSUCKÉ NM 11
6. DOL.STREHOVÁ 11
7. RIM.SOBOTA B 10
8. KRÁLIKY
10
9. ST.BYSTRICA
11
10. FIĽAKOVO
11
11. NÁMESTOVO 11
12. LIET.LÚČKA
11
13. MAKOV
11
14. BYTČA
10
15. L.ŠTIAVNICA
11
16. KRÁSNO
10

8
6
4
4
5
4
5
3
4
3
3
3
3
2
2
1

3
3
5
5
1
4
1
5
2
4
4
3
2
4
4
2

0
2
2
2
5
3
4
2
5
4
4
5
6
2
5
7

34:8
20:10
18:13
12:12
21:12
13:11
17:16
17:15
18:29
13:17
7:12
15:19
22:26
9:14
13:26
9:18

27
21
17
17
16
16
16
14
14
13
13
12
11
10
10
5

IV. LIGA
Újbánya – Feled 4:0. Erősen meggyengült összeállításban léptek
pályára a vendégek és így nem sok
esélyük volt a listavezető ellen.
Tiszolc – Losonctamási 4:0 – a hazaiak góljait Sándor, Hurák, Farkaš
és Wellinger szerezték.
Poltár – Ajnácskő 2:0. A vendégek
igyekeztek, de Igo kiállítása után
nem sok esélyük volt a pontszerzésre. Nagyrőce – Rózsaszállás 1:2
– a hazaiak gólját Šestina szerezte.
Nem adta meg magát az utolsó helyen álló hazai csapat, de pontot ezúttal sem sikerült szereznie.

1. NOVÁ BAŇA
2. RUŽINÁ
3. POLTÁR
4. VEĽ.KRTÍŠ
5. HLINÍK
6. TISOVEC
7. BRUSNO
8. JESENSKÉ
9. KALINOVO
10.TOMÁŠOVCE
11.SELCE
12.PODLAVICE
13.HAJNÁČKA
14.REVÚCA

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
9
6
5
5
5
4
3
3
2
2
2
2
1

0
0
1
3
2
0
2
5
3
4
2
2
0
0

1
1
3
2
3
5
4
2
4
4
6
6
8
9

36:11
22:6
21:16
16:9
14:13
14:16
14:15
9:11
11:12
13:21
11:12
12:22
10:30
10:20

27
27
19
18
17
15
14
14
12
10
8
8
6
3

V. LIGA
Rimajánosi – Ipolybolyk 3:0 – góllövők: Slabý, Uhrin és Fazekas.
Málnapatak – Lubény 3:2 – a vendégek góljait Sóvári és Schaller
szerezték. Óvár – Nyústya 3:0. A
Nagybalog – Vinica mérkőzést nem
játszották le.
sz
1. NENINCE
2. VEĽ.BLH
3. HNÚŠŤA
4. LUBENÍK
5. OLOVÁRY
6. RADZOVCE
7. MÁLINEC
8. HRNČ:ZÁLUŽ.
9. RIM.JANOVCE
10.VINICA
11.SKLABINÁ
12.MÝTNA
13.MOD.KAMEŇ
14.BOĽKOVCE

10
9
10
10
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10

8
7
5
6
5
5
5
3
4
4
3
2
1
1

1
1
3
0
1
1
1
4
1
1
2
1
3
0

1
1
2
4
4
4
4
3
5
4
5
7
6
9

27:11
24:10
23:16
18:18
27:13
27:16
30:20
14:13
19:21
17:19
17:21
13:38
14:29
8:33

25
22
18
18
16
16
16
13
13
13
11
7
6
3

A területi bajnokság I. osztályában Sajógömör és Hanva továbbra is fej-fej
mellett halad. A II. osztályban Zeherje került az élre, miután Jolsvától elvettek három pontot jogosulatlanul szerepeltetett játékos miatt. A III. osztályban már befejeződtek a küzdelmek.

I. OSZTÁLY
Rimaszécs - Nagytörék 1:0 /góllövő: Busa/, Hanva – Kisrőce 4:1 /
Zsíros 2,Kárász, Horvát – Olšiak/,
Osgyán – Bátka 1:0 /Janíček/,
Sajógömör – Klenóc 3:0 /Barczi,
Csutor, Szántó/, Murány – Szentkirály 4:2 /Verkin, Velk, Kochan
– Puček, Ferenc/, Guszona – Szárnya 3:3 /Badinka, Koós, Mező –
Kárász 2, Ferko/.
1. GEMER
8 6 1 1 31:3
2. CHANAVA
8 6 1 1 28:21
3. BÁTKA
8 5 1 2 17:15
4. KLENOVEC
8 4 1 3 22:17
5. STÁRŇA
8 4 1 3 21:21
6. KRÁĽ
8 4 0 4 21:19
7. OŽĎANY
8 4 0 4 15:14
8. MURÁŇ
8 3 1 4 23:23
9. RIM. SEČ
8 3 1 4 18:33
10.HUSINÁ
8 2 1 5 11:22
11.VEĽ.TERIAKOV. 8 1 2 5 12:20
12.REVÚČKA
8 1 0 7 14:25

19
19
16
13
13
12
12
10
10
7
5
3

II. OSZTÁLY
Zeherje – Oldalfala 3:0, Abafala –
Uzapanyit 4:1, Balogfala – Jolsva
1:1, Tiszolc B – Gömöralmágy 6:0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ZACHAROVCE
ABOVCE
TISOVEC B PÍLA
JELŠAVA
ČERENČANY
STRÁNSKA
BLHOVCE
GEM.JABLONEC
UZ.PANICA

7
7
7
8
7
7
8
7
7

4
4
4
3
3
3
2
2
1

2
1
1
2
1
1
3
1
1

1
2
2
3
3
3
3
4
5

17:9
25:20
19:14
24:16
14:14
11:16
11:13
18:29
8:16

14
13
13
11
10
10
9
7
4

Az ifjúsági I. osztályban Lubény áll
az élen 25 ponttal, Nagybalog /24/
és Bátka /24/ előtt. Az utolsó helyen
Guszona áll pont nélkül. A II. osztályban Jolsva vezet /21/ Tajti /12/ és
Cserencsény /12/ előtt. A diákbajnokság A csoportjában Osgyán /12/ vezet
Feled /12/ és Gömöralmágy /9/ előtt.
A B csoportban Jolsva /15/ áll az élen
Kisrőce /15/ és Murány előtt.
sz

A rimaszombati ŠK Tempus ifjúsági
csapatok október 7-i eredményei
II.LIGA, KÖSZFSZ DÉLI CSAPATÁNAK MECCSEI:
TJ ŠK Tempus Rimaszombat U 15LAFC Losonc 9:0 g. Ternócky 2, Csizmadia 3, Šustek 2, Kalčík 2.
TJ ŠK Tempus Rimaszombat U13LAFC Losonc 10:0 g. Antalík 3, Galo 2,
Petrus 2, Gilian 2, Václavik,
1.LIGA - ELŐKÉSZÍTŐK
ŽP Šport Zólyombreznó - TJ ŠK
Tempus Rimaszombat U11 1:1 g. Boroš
ŽP Šport Zólyombreznó - TJ ŠK
Tempus Rimaszombat U10 10:1

g. Balyo
ŽP Šport Zólyombreznó - TJ ŠK
Tempus Rimaszombat U 9 –2:0
ELŐKÉSZITŐ – REGIONÁLIS DÉLI
LIGA
TJ ŠK Tempus Rimaszombat U 11LAFC Losonc 7:4
g. Boroš 2, Maňovský, Múčik, Kršák,
Galdík,Václavik
TJ ŠK Tempus Rimaszombat U 9-LAFC
Losonc 4:0
g. Morong Jozef 2, Balciar, Rapčan

ov

Sporthírek röviden
A VFK Rimaszombat idősebb
ifjúságiak csapata 5:3 arányban
győzte le Podlavice együttesét a II.
liga 12. fordulójában. Góljait Gibala
2, Páliáš, Baldovský és Kudlík szerezték. A fiatalabb ifjúságiak 1:1-es
döntetlent értek el Podlavice ellen.
A gólt Krejči szerezte
A romániai Aradon nemzetközi
cselgáncsversenyt rendeztek, ame-

Gömöri
Regionális hetilap

2007. július 9., hétfő
28. szám

Ára 9 Sk

40. évfolyam

lyen a Mladosť Relax Rimaszombat
versenyzői két első és egy harmadik
helyezést értek el. Kristian Slíž a
fiatalabb diákok korosztályában,
Michal Sojka pedig az idősebb
diákok korosztályában lett első.
Juraj Kepka az ifjúságiak között a
harmadik helyen végzett. A csapatversenyben második lett a Mladosť
Relax csapata.

A Mladosť Relax Rimaszombat
első liga asztaliteniszezői kétszer
is 9:5 arányban maradtak alul a
múlt héten. Vécsén /Vojčice/ és
Varannón /Vranov/ is Horváth,
Voliar és Polgári voltak a pontszerzők.
Az idősebb diákok II. ligájában
1:1-es döntetlent ért el Rimaszombat csapata Zsarnóca /Žarnovica/

ellen. A gólt Pavela szerezte. A
fiatalabb diákok találkozóján Rimaszombat 7:0 arányban győzött.
Góljait Illés 2, Kalmár, Vrábel, Szőke, Kiss szerezték. Az ŠK Tempus
csapata pedig 10:0 arányban győzte le Losonc B gárdáját. A gólokon
Galo 4, Antalík 3, Petrusz 2, és
Václavík osztozott.
sz
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