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A tartalomból:
Akasztóhegy problémáiról

2. oldal

Összegyűjtötték a veszélyes hulladékot 3. oldal
Lencsevégen a Makro-képek

4. oldal

Beindult az MKP honlapja

4. oldal

Meghajtott zászlóval

6. oldal

Rimaszombatba látogatott Törőcsik Attila
és Jókai Zoltán

6. oldal

Megjelent a Gömörország 3. száma 7. oldal
Komolyzenei koncertajánló

Október 30-án összeül
a képviselőtestületi ülés

9. oldal

VERSENYELJÁRÁS
Rimaszombat városa a 552/2003 törvény 5. paragrafusa értelmében

Bérbe adják az erdőket, szó lesz a közlekedésről, közutakról is

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
ismerete
szervezési képesség
a magyar nyelv megfelelő ismerete

erdők 2008-2016-os időszakra
szóló bérbeadásával foglalkozik
majd. Ezt követően megtárgyalják
a vagyonjogi kérdéseket, a befektetési akciók teljesítését. Külön
programpontban foglalkoznak a
közlekedéssel és a helyi közutak
állapotával illetve a város közlekedés-biztonsági helyzetével.
Majd informatív jelentés hangzik
el az előkészületi fázisban lévő
Városfejlesztési-koncepcióról a
2007-2013-as időszakra. Az egyéb
programpontban tárgyalják a
brüsszeli Európai Bizottság Európai Alapból történő támogatását,
a város árusítási helyeinek és elhelyezésének komplex értékelését
s azok kezelését, s újra téma lesz

a kommunális hulladék is. Az ülés
ezúttal is nyilvános, s a vita programpontban bárki felszólalhat, s
a képviselők elé viheti a városban
észlelt, tapasztalt gondjait, problémáit, hogy azokra így közvetlen
módon is megoldást találjon.
moly
Fotó: a szerző - archív

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

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

2293

A Rimaszombati Városi Képviselőtestülete 2007. október 30án, kedden 9 órai kezdettel tartja
soron következő ülését a Tompa
Mihály tér egykori Megyeháza
épületének üléstermében. Rimaszombat 25 képviselője nyilvános
tanácskozáson tárgyalja majd a
műsorra tűzött programpontokat. Mudr. Cifruš István, MPH
polgármester ezúton is értesíti a
lakosokat, hogy a SzNT 369/1990
számú, a helyi önkormányzatokra vonatkozó törvény 13. par.
4. bek. értelmében egybehívja a
képviselőtestületi ülést, melynek
elején
Kovács László elöljáró
Városi Tanács tevékenységéről
szóló jelentését követően a városi

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
jelentkezöivel, akik megfelelnek a kiírt
követelményeknek.
MUDr. Cifruš István, MPH
a város polgármestere

2227
Vadex, k.f.t,
Rimaszombati Húsvár
Bartók B.. 24., Rimaszombat
AKCIÓ:
Lecsóba való kolbász 50 Sk/kg
Csont nélküli sertés lapocka: 105 Sk/kg

Vasút u. 9, Rimaszombat
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Harcoljunk az influenza ellen
Az influenza nagyon fertőző
megbetegedés, melyet az influenzavírusok okoznak.
A huszadik században az emberiség megélt néhány nagy epidémiahullámot. A legismertebb a
spanyolnátha – pandémia volt,
mely 1918–tól egy éven keresztül
szedte áldozatait. Számuk meghaladta az első világháborúban
elesettek számát. A meghűléses
megbetegedésektől eltérően az
influenza különböző komplikációkkal járó súlyosabb megbetegedés, amely minden korcsoport
számára veszélyes, de a fiatalabb
korosztály tagjait éri el leghamarabb. A betegség tüsszögéssel,
köhögéssel,
cseppfertőzéssel,
de kézfogással vagy csókkal is
terjedhet. Az influenza súlyos
szövődményekkel járhat, mint a
tüdő – és légcsőgyulladás, krónikus szívbetegségek és a veszélyes

agyvelőgyulladás. Az idősebb és a
legfiatalabb generációk esetében,
valamint a krónikus megbetegedésekben szenvedőknél az influenza és szövődményei halált is
okozhatnak. Aki ellenálló volt egy
évvel korábban az influenzával
szemben, nem biztos, hogy a következő alkalommal is legyőzi ezt
a betegséget. Az influenzát oltással előzhetjük meg. Az influenza
elleni oltás a leghatásosabb, legeffektívebb és legemberközelibb
megelőzési mód. Az influenza
elleni oltással a betegség a beoltottak 80 – 90 százalékánál megelőzhető, rosszabb esetben szövődménymentes, enyhe lefolyás
érhető el.
Összehasonlítva a nyugat – európai államokkal a rendszeres
védőoltások száma nálunk rendkívül alacsony. Németországban,
Spanyolországban, Nagy-Britanniában vagy Hollandiában éven-

te az emberek 20 százaléka, az
Egyesült Államokban csaknem
hatvan százaléka részesül védőoltásban, míg Szlovákiában tavaly az emberek csupán tizenkét
százaléka igényelte ezt. Az oltás
védőhatása kb. egy évig tart. A
legalkalmasabb időszak a védőoltás alkalmazására az adott év
szeptember közepétől november
végéig terjedő idősáv. A későbbi
oltás olyan veszéllyel járhat, hogy
a hatóanyag már nem váltja ki
az immunrendszer kívánt válaszát. A védőoltás alkalmazása
legfontosabb a hat hónapostól
tizenkét éves gyermekeknél, az
ötvenkilenc évnél idősebb felnőtteknél és a krónikus szív és légúti
megbetegedésekben szenvedő
egyéneknél. Az oltás nem ajánlott
a terhesség első három hónapjában és hat hónapnál fiatalabb
csecsemőknél. Az influenzának
– ahogy a fentiekben már jeleztük

– súlyos szövődményei lehetnek.
Fő előidézője ezeknek a komplikációknak a pneumococcus nevű
baktérium, ami ellen szintén oltással védekezhetünk. Ez az oltás történhet az influenza elleni
oltással ugyanazon a napon. A
pneunmococcus elleni oltás a lakosság veszélyeztetett csoportjai
számára /65 évesnél idősebb korosztály és a krónikus megbetegedésekben szenvedők/ ingyenes.
Egyetlen adag 3-5 évre biztosít
védettséget.
Ebben az évben az egészségbiztosítók többsége az influenza elleni
védőoltást ingyenesen kínálja
klienseinek. Ha meg akarja előzni
az influenzát, kérje időben a védőoltást! Az influenza elleni védőoltás az átmeneti kellemetlenségek
ellenére is megéri. Hasznos.
MUDr. Andóová,
RÚVZ, Rimaszombat
Ford.: kt

,,Akasztóhegy és környékéről“ a Városrészi Bizottság tanácskozott
A Városi Képviselőtestület 2007.
február 16-án a város területeit
2/2007-es határozata alapján tíz
városrészre osztotta. A választó
kerületek szerint a másodikba
tartozik a Rozsnyói út – Akasztóhegy – Szabó puszta – Szőlő
városrész, tehát Akasztóhegy
nem önálló városrész, több helyi lakos nehezményezésére. A
szóbanforgó területen Valušová,
Dragijský, Bán, Péter, Hacsi képviselők kaptak bizalmat a szavazóktól. Ezen a városrészen egész
félévben egyszer, 2007. április
11-én kerül sor lakógyűlésre a
Szövetkezeti úton, melyen nagyon kevesen vettek részt, de
megválasztották a Városrészi
Bizottság tagjait, melynek vezetője Brindza Tibor lett, tagjai az
említett képviselők, a lakosságot pedig Slovák, Martiš, Ádám,
Daňušová tagok képviselik. A

szeptember 26-án tartott bizottsági ülés jegyzőkönyve megemlíti
a 2007. június 4-i és július 3-i tanácskozási napokat, melyekről a
jelenléti íveket és a jegyzőkönyvet
átadják a Városi Hivatal Szervezési Osztályának. A Rozsnyói út
– Akasztóhegy – Szabó puszta
– Szőlő Városrészi Bizottság tehát a 2007-es év második felének
első ülésére 2007. szeptember
26-án került sor, melyre meghívást kapott Balog Zoltán is, aki
Akasztóhegy lakosai által megfogalmazott nyílt levéllel, kérdések
és problémák felvetésével fordult
a képviselőkhöz és a bizottság
tagjaihoz, hogy kezdeményezze a találkozó létrejöttét. Balog
Zoltán Akasztóhegy polgárai
nevében tett kezdeményezését a
képviselők és a bizottság tagjai
elismerték, s pozitívan értékelték,
hogy a lakosok nemcsak felmérik

a problémákat, de konkrét megoldást is tudnak javasolni, mert
a nyílt levelet azzal a célzattal fogalmazták meg, hogy a lakosok
hajlandók az együttműködésre.
Ki is tűzték a soron következő lakógyűlés napját 2007. december
14-re, melynek helyszínét még
pontosítják. A szeptemberi gyűlésen megtárgyalták a lakótelepek
problémáit, s megállapodtak annak folyamatos megoldásában. A
legtöbb probléma esetén helyzetfelmérést kell elvégezniük, ilyen
pl. a nem elegendő mennyiségű
szolgáltatás, játszótér hiányának,
szelektív hulladék felgyülemlésének a kérdése. Megállapodtak
azonban abban, hogy a Temető
utcában ki kell építeni a járdát,
az Akasztóhegy balesetveszélyes
járdáit ki kell javítani, s forgalomlassítás érdekében fekvőrendőrt
kell elhelyezni a Vasutas és Mo-

gyoró utcákban. Probléma még a
lócák rossz állapota, a gyakoribb
kaszálásnak a szükségessége, a
hangszóró megjavíttatása, információs táblák kihelyezése.
A feladatok elvégzése anyagi
forrás bevonása nélkül nem lehetséges. Brindza Tibor részéről
felmerült a kérdés, hogy ha a téli
stadionra van több tízmillió korona, vajon lesz-e az utak megjavítására is? Valušová képviselő két
lehetőséget javasolt, tolmácsolják a lakosok kéréseit a Városi Hivatal vezetőjét vagy az adott osztályok vezetőihez fordulnak. A
bizottság mind a két lehetőséget
jóváhagyta, hogy hatékonyabb
feladatmegoldás legyen. A Városrészi Bizottság következő ülését
2007. november 5-re hívta össze.
homoly
Fotó: a szerző - archív
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Drága mulatság
a táblafirka kijavítása
Lépten
nyomon
elszomorít egy-egy
felelőtlen,
vandál cselekedet.
Nem egyszer foglalkoztunk
már a falfirkákkal, a
közlekedési
táblák megkárosításával, de ez
sajnos mindig aktuális téma. Ahogy Berecz Péter, a Városi
Rendőrség főparancsnoka lapunkat tájékoztatta a legkritikusabbak a péntek esték, s kevés az
olyan eset, amikor tetten is tudják érni az elköve-

ankét

tőket. A legutóbbi eset, amikor az ezer- koronás
büntetést is ki tudták szabni, három hete volt ,s
szinte minden hétvégén történik több eset is.
Azon táblák, melyek nem a kerület hanem a város tulajdonába lévő utcák mellett találhatók a
Városi Közterület-fenntartó Vállalat gondjai alá
tartoznak. Rábely Pál igazgató elmondta, hogy
egy-egy tábla nagyságtól, bonyolultságtól függően 1500-3000 koronába kerül, de pl. a kereszteződésekben elhelyezett tükör ára eléri a 12 000
koronát is. A közterület-fenntartók az észlelt
vagy bejelentett hibát, ha a tábla oly mértékben
sérült, hogy veszélyezteti a közlekedést, akkor
kijavítják, de ezek nem tervezett költségek. A
régitípusú táblákat egész évben cserélik fóliázottra az előírásoknak megfelelően, de a 2007-es
évben a tervezett 150 000 koronát már 110 000
koronával túllépték. A táblacserélések felét a felelőtlen vandálok miatt kell elvégezni.
Fotó és szöveg: he

Több a munka a temetőben, kertben, köztereken
Az első fagyok beköszöntével a betakarításon is túl vannak a kiskertek gazdái, s ezek
után az egyik jelentős munkát a falvak, de
ugyanúgy a város kertjeiben s közterein is a
sárguló falevelek adják, melyet Rimaszombatban a Városi Közterület-fenntartó vállalat munkatársai gyűjtenek, gereblyéznek.
Felvételünk munkájuk közben a Fő téren
készült.
A másik jelentős munkálatok a temetőkben történnek. Így mindenszentek és halottak napja
előtt a hozzátartozók a sírokat is rendbe teszik.
A közterület-fenntartókra a városi temető hadisírjainak a rendbetétele vár, melyeken két-két
virágot is elhelyeznek. Rábely Pál igazgatótól
megtudtuk, hogy ezenkívül a lehetőségeikhez
mérten az utakat is rendbe teszik. Megemlítette
még, hogy esedékes lenne a temető területének
a bővítése, mert a szabad és a 25 éve nem gondo-

zott, elhagyott sírhelyeket is számba véve öt-hét
évre elegendő csupán a temetkezési hely. A temető szélesítésekor sor kerül majd az új kerítés
felépítésére is. A hamvasztást is egyre többen
veszik igénybe. Az urnafalat 2005-ben építették, s újabbat 2008-ban terveznek felhúzni. – tájékoztatta lapunkat Rábely.
moly, Fotó: a szerző

Él-e a szelektív
hulladékgyűjtés
lehetőségével?
Kochan Jozef,
Rimaszombat
Igen, tegnap is elvittem
egy zsák műanyag üveget
a Kishonti utcai gyűjtőhelyre. Otthon válogatom az üveget és a műanyagot. Az egyes lerakatok időnként nagyon
megtelnek, ebből is látni, hogy az emberek
oda figyelnek erre a fontos dologra.
Tóbisz Tibor, Rimaszombat
A Hatvani utca szemétgyűjtőjébe hordom a
műanyagot és az üveget. A műanyag üvegeket összepréselem, így
kisebb helyet foglalnak. A városban több helyen is látom a gyűjtő helyeket. Szerintem ez
a folyamat nagyon fontos. A Cukorgyár utcai
lerakat általában tele van, és úgy látom a lakóházak között az emberek valahogy jobban
eldobálják a szemetet. Ez egy világ probléma.
Repa Zdeno, Rimaszombat
Igen, én a Rozsnyói út
szemétgyűjtőjét használom. Úgy gondolom,
hogy Rimaszombatban
ez rendben van, megtanultuk mit hova kell dobálni, a kukákat
rendszeresen, hetente kiürítik. A szemét újra
feldolgozása és a szelektív hulladékgyűjtés
nagyon fontos az ember egészségére nézve is.
Lényeges, hogy ez be legyen mindig és mindenhol tartva.
Kérdezett és fotó: he

Begyűjtötték a veszélyes hulladékot
A mindennapok megélt problémája
a szemét megfelelő begyűjtése, tárolása. A környezetvédelem ma felkapott fogalom, mert akik egy picit is
aggódnak a környezetükért és egészségükért azok meg is tesznek annak
érdekében minden óvintézkedést. Rimaszombatban a Környezetvédelmi
Szakosztály évente két alkalommal
– tavaszi és az őszi nagytakarítások
idején rendezi meg a veszélyes hulladékok begyűjtését. Idén ősszel ez október 20-án volt, s egész nap a Detox
mobil veszélyes-hulladék gyűjtő járművével az előre megadott útvonalon

haladva kihangosítón keresztül hívogatták a lakosokat, hogy adják le a
háztartásában felgyülemlett veszélyes
anyagokat. Bozó János, a Környezetvédelmi Szakosztály vezetője lapunknak elmondta, hogy „az akció minden
probléma nélkül lebonyolódott, legnagyobb mennyiségben akumlátorokat,
autóabroncsokat, beszáradt festékeket adtak le”, s hozzátette, hogy
„eredményesnek mondható, hiszen
az így begyűjtött veszélyes hulladék
mennyisége megközelíti a 60 tonnát.
Az akció tervezett volt, s a költségvetés hulladékgazdálkodási részében

pénzösszeget különítettünk el, mely
max. 200 ezer korona.” – mondta a
szakosztály vezetője, s kérdésünkre
hogy a szelektív hulladék gyűjtőedényei mennyire kihasználtak, következőképpen válaszolt: „Ma már elmondhatjuk, hogy a város egész területén
vannak ilyen edények. Lehetőleg oda
helyeztük ki, ahol a klasszikus konténerek is vannak. Több edény elhelyezésére nincs mód, mert a parkolóhely
korlátozva lenne, s ügyelni kell arra
is, hogy a forgalom akadálymentes
legyen. A gyűjtőedények ürítése ütemterv szerint történik. A papírt havonta

egyszer, a műanyag üveget átlagban
két és félszer, az üveget kéthavonta
viszik el. Ez egyelőre megfelel az igényeknek. A lakótelepi lakásokon kívül
a családi házaknál és a városrészekben
zsákgyűjtés folyik a műanyag üvegekre, a sárga zsákokat a kapu elől havonta egyszer csütörtökön szedik össze, s
akkor új zsákot is elhelyeznek.”– nyilatkozta Bozó. Akinek esetleg nincs
ilyen zsákja, vagy bármi kérdése lenne, forduljon a Környezetvédelmi
Szakosztály munkatársaihoz, szívesen állnak rendelkezésükre.
homoly
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Lencsevégen kapva a makro-világ
E hónap 22-én került sor a rimaszombati Tompa
Mihály Református Gimnáziumban a Szőke Attila fényképeiből készült kiállításra az V. Győry
Dezső Kulturális Napok keretén belül a Csemadok Területi Választmányának rendezésében. Az
említett fényképészről múltheti számunkban már
olvashattak az Egy csésze kávé című rovatunkban.
A művész Tornaljáról származik, akinek főleg a digitális korszak beköszönte óta szenvedélye a fényképészet. Legfőképp a természetfotózás, azon
belül a makro-fényképészet vonzza legjobban az
érdeklődését. A kiállítást Sebők Valéria nyitotta
meg. A megnyitón a meghívott vendégeken kívül
a Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai
vettek részt. A tárlat két héten keresztül tekinthető
meg.
Fotó és szöveg: da

Tanulmányi Központ
nyílt Rimaszombatban

Felemelő érzés, négy kórus egy színpadon
A Rimaszombati Városi Művelődési Központ és a Zenebarátok Köre szervezésében
megvalósuló XXVII. ZENEI ŐSZ programsorozat keretén belül kórusművek csendültek fel október 19-én teltház előtt. A zene kedvelői négy énekkar gondos s alapos
munkájának gyümölcsét kísérhették figyelemmel, amikor színpadra lépett a tornaljai
Csemadok mellett működő ANDANTE vegyes kar, a VMK mellett működő BONA
FIDE vegyes kar, a Halász utcai Óvoda NAPSUGÁR gyerekkórusa, a Breznó-i városi
énekkar. A közönség külön-külön, de közös produkcióknak is tapsolhatott, végül pedig
közös-énekkari műben előadták a zene nem hivatalos himnuszát is. A város alpolgármestere, P. Piliarik és T. Koniarová mondtak köszönetet a gyönyörű és kellemes élményért. Az idei Zenei Ősz következő programja október 30-án fiatal tehetségek kamarakoncertjével folytatódik, melyre a meghívót a 9. oldalon találják. Mindenkit szeretettel
várnak a szervezők.
Fotó és szöveg: moly

Beindult az helyi MKP honlapja
Rég készült a Magyar Koalíció Pártjának Rimaszombati helyi szervezete, hogy saját
honlapot üzemeltessen, ahol meg tudják szólítani felgyorsult világunkban az internetet
előnyben részesítő polgárokat. A vezetőség feltett szándéka, hogy ezután ilyen formán
is kommunikáljon a közvéleménnyel, s szeretnék erősíteni az együttműködést a társadalmi és civil szervezetekkel is. „Ennek az igyekezetnek része az MKP Rimaszombati
Alapszervezetének megújult honlapja is, melyen keresztül az internetezők táborát szeretnénk megszólítani, tájékoztatni terveinkről, tevékenységeinkről. Új politikát szeretnénk csinálni, amely nem a hatalomváltás gondjaival-bajaival van elfoglalva, hanem
arra törekszik, hogy fönntartsa és erősítse a rimaszombati magyarság identitását és
szerepvállalását a közügyekben. Azt szeretnénk, hogy az MKP olyan széles politikai
áramlatnak legyen a megtestesítője, amelyben nincs tőkeellenesség, idegenellenesség,
távol tudja magát tartani a nacionalizmustól, büszke nemzetiségi öntudatot, de egyben
erős hazafiasságot állít a középpontba, és képes olyan konzervatív eszményeket is magáévá tenni, mint a családközösség megerősítésének tisztelete, a hit pozitív társadalmi
szerepének elfogadása.“ – írja Orosz István, az MKP Rimaszombat helyi szervezetének
elnöke az új honlap /www.mkprsz.sk/ nyitólapján.
he
A múlt hét hétfőjén került sor az Európai Szociális Alap
tervezete keretén belül a rimaszombati Tanulmányi Központ ünnepélyes megnyitójára. Az iroda Rimaszombat
történelmi épületében, a Fekete Sas Szállóban székel. Fő
tevékenysége tanulmányi tanácsadás diákok részére, de
emellett szaktanácsadással, és szakirodalommal is foglalkozik a központ. A rendezvény szervezője a rimaszombati
Egyesült Szakközépiskola volt.
Fotó és szöveg: da

Október a Csillagvizsgálóban
Októberben több rendezvénnyel emlékezett megalakulásának 30. évfordulójára a rimaszombati Csillagvizsgáló. Több érdekfeszítő előadás hangzott el itt ezekben a napokban. Ilyen volt Štefan Soták , CSc, előadása a Múltbeli és jelenlegi klímaváltozások
okairól, avagy RNDr. Vojto Rusin előadása úti élményeiről a Napfogyatkozás megfigyelésével kapcsolatosan. A nyustyai és rimaszombati gimnáziumok is bekapcsolódtak az előadássorozatba. Október 16-án nyílt meg ,,A föld és ég kincseiből c.´´ fotókiállítás, ahol több, mint száz asztronómiai tárgyú, valamint a helyi arborétum virágait
bemutató képet tekinthetik meg az érdeklődők egészen az év végéig.
Fotó és szöveg: he
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A gyerekrajzok a putnoki Tamás István:
,,Rege a szakállas farkasról ‘‘című prózájára
készültek. Készítői a Bátkai Alapiskola tanulói,
felkészítő pedagógus: Gyurán Ágnes

Czene Réka 4.B

Lakatos Barbara 4.B

Varga Karolína 4.B

PÁLOSOK MONOSTORA
Írta és elmondta: Bokros Gyula Szilice szülöttje, Szalóc-VígtelkeGombaszög alpolgármestere, Vígtelke lakosa; 2007. szeptember
23-án Gombaszögön a kopjafaavatáson.
Mottó: Az emberi lény ki porból van és porrá lesz, de hite által
örök életre jogosult
Feledésbe ne hagyjuk menni, mit őseink hagytak számunkra
Ezért állítsunk emlékoszlopokat – kopjafát újra és újra
Határok voltak nemzetek s népek között, de hitünk egyesít
Éltessük hát szent jogainkat ha semmi más, ez nemesít
Régi múltunk örök dicsősége, hitünk erre jogosít
Tiltottak már vallási s emberi jogokat, az úgynevezett nagyok
Áldott pórnép megszenvedte éltét, de hite mint vezércsillag ragyog
Letépni rabláncait ha kellett hitébe temetkezve kivárt
Táltosként türelemmel viselte sorsát, kolostorban mormolt imát
Olyan volt ez mint a szunnyadó láva, mely a felszín alatt szunnyad
Sisteregve aztán kitör, elsöpörve rosszat, meghozva az újat
Régi idők képe ismétlődött sokszor a történelem során
Ezeréves történelmünk hol harc volt hol sarc a nagyok oldalán
Ne hadd elhervadni hitünk, mely hol szunnyad, hol ébred
Daliás őseink megvédték a hazát, hitünk e népet
Páratlan értéket rejtenek ezen ódon falak nékünk
Át meg átragyogja múltunk, mutatva mikor hogyan élünk
Legyünk büszkék arra hogyan lehettek nagyok az egyszerűk
Országuk fényét nem csorbítva oltalmat adtak mesterül
Sorsukat alázattal viselték, segítséget adva a rászorulóknak
Osztoztak gondjaikban, bajukban, reményt adva soknak
Korszakuk tele volt nélkülözéssel, járványok pusztítottak
Magyar mivoltukat nem cáfolva, a rászorulókért áldozatot hoztak
Odaadással növelték műveltségüket, hogy ezt tovább adják kornak
Népért, nemzetért szolgáltak, világi dolgokat hitben igazoltak
Olyan volt ez néha, mint egy szélmalomharc szélcsendkor
Soha nem adva föl, új szelet vittek lelkekben egykor
Táltosuj csodálatos hite vitte őket útjukon – hitükben előre
Ostorozták őket, de megrázva magukat, kaptak előre
Régmúlt idő szelleme, mutasd meg most utad nékünk
Azt, amely összehozza testünk-lelkünk s népünk.

2007. október 18-án Gombaszögön, a pálosok szent helyén, a falmaradvány és környéke sorsát szívükön viselők elvégezték az őszi munkálatokat a
kopjafa körül, kiültették az évelő virágokat, amelyek Balázs Évike és Benedek László jóvoltából kerültek ki.
Fotó: he

Az ,,Agócs Gergely turné” folytatódik
Agócs Gergely etnográfus-előadóművész gömöri turnéja során zenéjével
nemcsak a diákoknak, hanem a nyugdíjasoknak is örömet kíván szerezni,
így ellátogat Balogtamásiba és Újbástba 2007. november 4-én vasárnap,
mindkét helyen e napon ünneplik és köszöntik a nyugdíjasokat. Másnap
2007. november 5-én a tornaljai gimnáziumban a diákoknak zenél és mesél a népi hangszerek keletkezéséről.

V. Hagyományok Napja Tornalján
Immár ötödik alkalommal rendezte meg a tornaljai Kulturális Antropológiai
Műhely és Tornalja városa a Hagyományok Napját 2007. október 20-án szombaton. A rendezvénynek idén is a Városi Művelődési Központ adott otthont,
anyagilag pedig Tornalja Város Önkormányzata és Besztercebányai Megye
Önkormányzat támogatta. A Hagyományok Napján felléptek: Borókás zenekar (Miskolc), Csámborgó zenekar (Kassa), Új Gömör néptáncegyüttes
(Rimaszombat), Ózdi Néptáncegyüttes (Ózd), Cselényi József (Lőkösháza),
Farkas Elemér (Sajógömör), Mezei Lajos és felesége (Szádvárborsa), Pusko
Márton és barátai (Tornalja/Eger) valamint az IFJÚ SZÍVEK művészegyüttes
(Pozsony). A gálaműsort táncház követte.
Balázs E.
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Meghajtott zászlóval

Gyászolnak a Rimaszombati Öregcserkészek. 2007. október 12-én
elhunyt 77 éves korában egyik alapító tagjuk, Lászka Sándor öcs.
Cserkészútja, hosszú cserkész

múltra tekint vissza. Már ifjúként, a
Rimaszombati Polgári Iskola, Hatvani István fiú-cserkészcsapat tagja
volt. Aktívan részt vállalt az akkori
cserkészmunkában, így tudott feltöltődni a cserkészet szellemiségével, és hozzáállásával. A cserkészet
újrakezdésekor Őt ez a fiatalkorban szerzett cserkész-szellemiség
vezette. Így tudott az öregcserkészet elindításakor máris hasznosan
ténykedni. Az öregcserkészek között is mindjárt megtalálta a helyét. Ő volt az egyike a cserkészeti
hírek, események terjesztésének.
Az ő javaslatára foglaltuk írásba,
és ő sokszorosította a Cserkész-

Rimaszombatban tett
látogatást Törőcsik Attila
és Jókai Zoltán
A Polgár Infó nem bejegyzett, de a polgári értékeket képviselő erkölcsi mozgalom 2007 tavaszán alakult, hogy egy olyan civil hálózatot
hozzon létre és tartson fenn, amely a polgári
értékeket valló közösségeket összetartja, megszervezi, informálja és védi. A Polgár Infóhoz
egyre több civil szervezet és polgár csatlakozik. Felvidéken több mint negyven közösség
kapta meg a lehetőséget, hogy polgárait honlapján keresztül tájékoztassa, hogy közösen
alkothassanak véleményt. Elmondható, hogy
ebben a fáradságot nem ismerő munkából a
Wolf Stúdió mellett a Tompa Mihály Klub,
a Modifikáció Polgári Társulás és a Bástya
Egyesület is kiveszi a részét.
2007. október 20-án ezen szervezetek képviselőivel tartott megbeszélést Rimaszombatban
Törőcsik Attila informatikus mérnök, a Polgár
Info szülőatyja, és Jókai Zoltán erkölcsi támogató, a Közép-Európa-i Emberi Jogi Bizottság
Szlovákiai és Szerbiai biztosa. A munkaértekezletre a Tompa Mihály Klub székházában
került sor, ahol Házik Zoltán és Vaskői
Károly üdvözölték a vendégeket, s ismertették
a rimaszombat-gömöri viszonyokat, helyzetet. A megbeszélés során konstatálták, hogy
a magyarságot újraélesztő, történelemhamisítást felülíró, polgári érdekeket képviselő információs rendszer kiépítésének hosszú folyamatával az első határozott lépést megtették. A
munka folyik, egyre több polgár részvételével
a polgári szellemiség és a civil kezdeményezés
figyelemben tartásával dolgoznak.
A Polgár Infó fontosnak tartja a család, örökségünk védelmét, a magyar nemzet tiszteletét,
küzd az önkény, a diktatúra bármely formájával szemben. Remélhetőleg az elmúlt évtizedek máig ható s uraló kommunista, elhallgattató, civileket elnyomó rendszeréből sikerül
majd kitörni, így a Polgár Infó közösségének
a segítségével is.
lyer, Forrás: Rimaszombati Polgár Infó

törvényeket, a cserkész dalokat, és
Bi-Pi, a cserkészet megalapítójának
élet-történetét. Ez eljutott minden
öregcserkész kezébe. Azért volt erre
nagy szükség, mert olyanok is jöttek
az öregcserkészek közé, akik azelőtt
sosem voltak cserkészek. Ennek segítségével könnyen elsajátították a
cserkészetről szóló legfontosabb ismereteket, és így fogadalmat is tettek, a kijelölt várakozási idő után.
Kedves cserkésztestvérünk, jó volt
együtt hasznosan tevékenykedni, az
elért sikereknek közösen örülni. Így
maradsz meg emlékeink között! Az
utóbbi időben cserkésztestvérünk
betegeskedett, de tartottuk a kap-

csolatot látogatással, értesítésekkel, üzenetekkel. Mára ez a kapocs
is elszakadt… A ravatalodnál ott
voltunk valamennyien, úgy ahogy
az szokás, cserkészmundérban.
Gyászkocsidat a mundéros cserkészek kisérték a temető kapuig. Ott
mindannyian a távozó cserkésznek
szóló dalunkkal búcsúztunk Tőled:
Szellő zúg távol, nyugodj pajtásom!
/ Áldással vár Rád az Égi tábor. /
Mi Atyánkhoz száll a lelked fel, fel,
fel, fel. / Üdvözlégy liliomos jellel,
jellel.
Nyugodj békében! Nem feledünk!
Mgr. Vörös Ilona cst.

A pécsváradi cserekiránduláson a szakközépiskolások

Két testvériskola, mely a távolságot is legyőzve
hűen ápolja a kapcsolattartást. Ez a pécsváradi
IV. Béla Szakközépiskola és a rimaszombati Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola. A kapcsolattartásnak köszönhetően október
első hetén létrejöhetett, hogy hét diák belekóstoljon testvériskolánk ,,Aranycipó” nevezetű
pékségének munkájába. Egyúttal hét pécsváradi
diák szintén tapasztalatot gyűjthetett iskolánk
pékségében és cukrászműhelyében. Miután kipihenték az út fáradalmait, a diákok meglátogatták az Aranycipót. Betekintést nyertek az ottani
diákok és alkalmazottak munkásságába. El voltak varázsolva a modern technológiától, amelyet
alkalmaznak. Rekordidő alatt nagy mennyiségű
termékeket állítanak elő. Körbevezették őket
a pékségben. Óriási sütőkkel és hűtőkkel találták szemben magukat. Különböző kelesztő és
dagasztógépeket láttak. A pékségen belül sikeresen működtetnek egy kisebb cukrászműhelyt és
szendvicskészítő műhelyt is. A raktárban tornyosultak az alap- és segédanyagok. A hűtőházban
tárolják a félkész-termékeket, a süteményeket
és a szendvicseket is. Diákjaink, mint segéd-

munkások kitűnően
megállták a helyüket.
Résztvettek a sütemények előkészítésében
és sütésében is. Az óriási sütők használata
sem okozott számukra problémát. Tárt
szemekkel bámulták
a gépek gyorsaságát
és az alapos munkát.
Megismerkedhettek
az egyes péktermékek
előállítási fortélyaival.
Meglepődve tapasztalták a különbségeket, hogyan lehet
kisebb-nagyobb változtatással még finomabb termékeket előállítani. A diákok a törődést és a sok kedvességet viszonozva két tortát
sütöttek hazai ízekkel gazdagítva. Az egyhetes
kirándulás ideje alatt alkalmuk nyílt több helyre
is eljutni. Így kerültek a pécsi ,,Kisinas” nevezetű
pékségbe is, ahol láthatták, hogyan készülnek
különböző péksütemények mozgószalag segítségével. Egy kis kedvességgel is készültek: kedvükre kóstolgathatták a különféle péksüteményeket.
Több múzeumot is meglátogattak. Ilyen volt az
a múzeum, ahol marcipánból készült szobrokat
és épületeket is láthattak. Megismerkedhettek
a híres Zsolnay kerámiával is, a pécsi színházzal,
feltárt sírkamrákkal, melyeket gyönyörű freskók
díszítenek, a pécsi bazilikával stb. A diákokat
lenyűgözte a táj szépsége, a környező falvak és
városok gazdag történelmi múltja és látványosságai. Sajnos, mint minden, ez a kirándulás is
végetért. Búcsúzóul a diákokat testvériskolánk
elhalmozta ajándékokkal. Szép emlékekkel gazdagodva hazatértek. Reméljük, hogy a jövőben is
sikerül megvalósítani ezt a kirándulást.
Bálint K.
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LAPAJÁNLÓ
Megjelent Gömörország, az északi magyar
peremvidék fórumának harmadik, őszi száma
A Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület kiadásában évszakonként megjelenő folyóirat egyben a Rimaszombat és Vidéke Polgári Társulás és a
Simonyi Alapítvány hivatalos közlönye is. A tartalomból: A „gömöri
Szindbád – és kortársai – Egy ismeretlen magyar író; Gömöry Olivér
levelei Czóbel Minkához; Gömöryné
Maróthy Margit és a teozófia;
Gömöry Olivér: Egy köpőedény története; Expresszionizmus a Kék Lovas és Gömör; Mednyánszky László
rajzai a Gömöry-hagyatékból; Az idő
szárnyán; Egy zavargás igaz története; A haza fiairól; II. Balogvölgyi
Fesztivál; Dr. Faggyas István;A költő
hazatérése; A Szentpétery Célalap
Alapítólevele, Terény tiszteletbeli
polgárai, Míg múltad marad, idegen
maradsz. A folyóirat megvásárolható
Rimaszombatban a Tompa Mihály
Könyvesboltban vagy a Magyar Közösségi Házban.

Mindenszentek
és halottak napján
November 1-én és 2-án a lehető legtöbben a temetőbe
látogatnak, hogy megemlékezzenek a lelküket a teremtőnek visszaadó szeretteikről. A Mindenszentek a katolikus- és ortodox keresztény egyházak ünnepe. A hajdani rómaiak őseiket és hőseiket istenként és félistenként
tisztelték. Szobrot emeltek, szentélyt állítottak számukra. Halottak napját november 2-án 998 óta tartja meg az
egyház,
m e l y
szokás
konkrétan Sz.
O d i l ó
clunyi
apáttól
(9621 0 4 8 )
ered. Ez
az ünnep
egyes
feljegyzések
szerint
összefügg azzal
a századvégi
szorongásos hangulattal, mely 1000-re a világvégét várta. Ilyen elképzelések mellett igyekeztek a halottakkal
jóban lenni, az elhunytak szellemeivel jó barátságba kerülni. A sírokon gyertyát gyújtottak, hogy ’szegény, fázós
lelkek annak fényénél melengethessék magukat’ vagy,
hogy a ’ világosban a véletlenül kiszabadult lelkecskék
újra visszataláljanak a maguk sírjába, ne kísértsenek, ne
nyugtalanítsák az élőket’. Hogy ezért vagy azért, de meggyulladnak a gyertya lángjai csütörtökön is a halottakért.
A hozzátartozók koszorúkkal, virágokkal halmozzák el,
feldíszítik a sírokat, s remélhetőleg egy-egy imával is
megemlékeznek.
he, Fotó: illusztráció

Megjelent a „Cserkész”
foglalkoztató ifjúsági és
cserkészlap októberi száma
Az évi tíz alkalommal
megjelenő cserkészlapot
elsősorban a cserkészek,
a cserkészeszmék iránt érdeklődők számára adja ki
a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. A tartalomból: A reformáció napja,
Felhívás – Internetes Világjamboree – JOTI, Testvérekre találtam Rózsahegyen,
Meghódítottuk Amerikát
– szőgyéni csapatbeszámoló, Ide süss! – ipolysági
beszámoló, Tíznapos kaland keleten – palásti és szepsi
csapatbeszámolók, Körzeti métabajnokság Ipolyságon,
Életképek a 4. sz. Hatvani István cserkészcsapat nyári...,
Csapat−, őrsi− és osztálykirándulásra ajánljuk, „Menj
vissza vándor...” – Recsk, Sirok, Hollókő, Olimpiai játékok – 1928 Amszterdam. A lap eljut a Kárpát-medence
minden magyarlakta területére, sőt a tengerentúlra is.
he

JELES NAPOK
Megemlékezések a reformáció
emléknapjáról Rimaszombatban
A reformáció napja több protestáns egyházban október 31-én tartott ünnepnap,
annak emlékére, hogy 1517-ben ezen a
napon függesztette ki Luther Márton a wittembergi vártemplom ajtajára a bűnbocsátó
levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét.
Luther téziseiben elutasította a búcsúcédulák árusítását, elítélte a búcsú gyakorlatát, illetve a búcsúval való visszaéléseket,
bírálta a bűnök pénzzel való megváltását.
Luthert a pápa kiátkozta és kiközösítette.
Ezt követően Luther III. (Bölcs) Frigyes
szász választófejedelem védelme alatt élt
Wartburgban, ahol 1522-ben lefordította
németre az Újszövetséget. Nézetei hosszas
harcok árán utat törtek és az általa vezetett új irányzat lett az evangélikus, míg
a nála is radikálisabb, Kálvin János, genfi
reformátor vezette irányzat a református vallás alapja. A történelemi protestáns
felekezetek a REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJÁN emlékeznek meg az ellenreformáció
áldozatairól, köztük a gályarabnak eladott
prédikátorokról. /Forrás: jelesnapok.neumann-haz.hu/
A Tompa Mihály Református Gimnázium is
megemlékezik az emléknapról, mégpedig

az őszi szünet október 31-i kiadása miatt
október 30-án, amikor is az evangélikus
alapiskola kisdiákjaival közösen ügyességihitéleti-műveltségi vetélkedőt rendeznek,
majd közös istentiszteleten vesznek részt
az evangélikus templomban. A nagyobbaknak a református templomban 10:30 órai
kezdettel az iskola vezető lelkésze, Milen
Erzsébet hirdet igét, ezt követően 12:30kor az iskola épületében felavatják Boros
István szobrászművész alkotását, Tompa
Mihály mellszobrát, melyet Hegedűs István
alsóvadászi lelkész áld meg. – tájékoztatta
lapunkat az iskola igazgatója, Sebők Attila.
A rimaszombati református és az evangélikus egyház a következőképpen emlékezik
meg a reformáció napjáról: Október 31-én
10 órai kezdettel a református templomban ünnepi igét hirdet Nt. Molnár Sándor zsinati főtanácsos, 17 órai kezdettel
protestáns istentisztelet lesz a református
templomban. Igét hirdet Nt. Lisák Viktória
evangélikus lelkipásztor, megemlékezést
tart Nt. Kovácsné Tímár Ildikó református
lelkipásztor.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel várnak.
moly
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MIKSZÁTH KÁLMÁN: AZ ÉN GYURI BÁCSIM
DIÁKKORI DOLGOZATOK, 1865
Humoreszk (2. rész)
Folytatás az előző számból
Másnap circiter délutáni hét óra
volt, mikor B.-Gyarmatra értünk.
Felséges nyári alkony. Gyuri bácsi
szerint az egész természet hasonlított a részeg ember bajuszához,
melyet vastagon harmatozott be a
bor. Az eget pláne, búzavirág-színű spenclimhez hasonlítá, melynek szárnyából egy darabot kihasítván volt a Perecz bácsiék Bodri
kutyája, gazdasszonyom minden
esztétikai ízlés nélkül skarlátvörös posztóval foldozta be.
Gyuri bácsi Gyarmatig tökéletesen kijózanodott. Kiszállván a
kocsiból rögtön sietett a lutriba,
hogy ott jövendő boldogságának
fundamentumát letehesse.
Én a kocsin vártam, míg megjött.
Már messziről megismertem,
hogy haragos; a kalapja le volt
húzva félszemére, dohányzacskója szokása ellenére nem volt
zsebébe dugva, hanem a kezében
tartotta, mégpedig olyanformán,
mintha annak sallangjával valakit irtózatosan el akarna nadrágolni!
Hej, ha akkor tudtam volna, hogy
az a valaki én vagyok!
- Gyere csak ide, te országos gazember! - rivallt rám teli torokkal,
amint a kocsihoz közeledett -,
hadd tanítsalak meg, hogy kell
egy osztályban négy szekundát
kapni!
Én is olvastam ugyan valahol azt a
filozófiai mondatot, hogy az ilyen
esetben legjobb kereket oldani,
de most gyötrött a kíváncsiság,
tehát világért sem mozdultam a
kocsiról.
- Ugyan ne bolondozzék, Gyuri
bácsi! Mi baja?
- Még te mered azt kérdezni, hogy
mi bajom? Oda a 20 ezer forint!
Léb wohl, magyar akadémia!
Azokat a lutriba felteendő számokat a te klasszifikációdra írtam fel
tegnap reggel, arra a klasszifikációra, melyet én bolond, szamár
ember módjára felégettem a te
kedvedért.
Most már oda minden.
Én nem tudtam: vajon sajnálkozzak-e? vagy pedig vágjam be
magam a kocsi derekába s röhögjek irtózatosan egy emberen, aki
kétségbeesik három ostoba szám
elvesztésén.
Már az igaz, hogy különös ember

volt az én szeretett Gyuri bácsim,
neki keresztül kellett mennie a
harag minden szimptomáin.
Beleült a kocsi hátuljába mellém, az egyik kezét csípőjére tette, a másikkal pedig újdonatúj
tajtpipáját úgy szorította össze,
hogy ízzé-porrá tört a markában;
az egyik sarkantyús csizmájával
el kezdte rugdalni a másik csiz-

három porcelán táblát, melynek
mindegyikén bizonyos szám volt
felírva.
Hej, azok a számok, azok a számok, hogy is tudta elfelejteni!
*
Otthon szívesen fogadtak. Apám
megtudta, hogy buktam és - megbocsátott. Gyuri bácsi sebe is
begyógyult. A negyedik napon

máját, mialatt folyvást köpködött
jobbra-balra.
Ez volt nála a harag legfelsőbb
foka.
Mikor ezt elunta, hozzáfogott a
káromkodáshoz: összeszidta ötféle nyelven is az egész világot,
valamennyi korhely diákot széles
Magyarországon, még azokat is,
akik ezután fognak születni.
- Látod, öcsém, minő malőrt
okoztál nekem! No, az igaz, hogy
magam is asinus ember vagyok,
mért nem tudtam eszemben
megtartani! Tisztán emlékszem,
hogy reggel, amint felkeltem, az
asztalon heverő bizonyítványodra írtam fel azt a három számot,
de hogy micsoda számot, azt ha
fejem leütik, se tudom.
Itt aztán elbeszélte Gyuri bácsi az
egész álmát, hogy mint jött hozzá egy öreg ember és nyújtott át

pedig egészen derülten szólt hozzám az ebédnél:
- No, öcsém! eszembe jutott már
az a fatális három szám: 7, 9, 11.
Én elnevettem magam.
- No, most már felteheti, Gyuri
bácsi!
- Sose teszem biz én... Vigye az
ördög!
Mintegy két óra tájban e nap
délutánján Fehér Muki bácsi jött
hozzánk.
- Szervusz, Muki! Hol az ördögbe
jársz itt?
- Gyarmatról, a hetivásárról jövök.
- Mi a mennydörgős mennykőt
kerestél ott? - kérdé Gyuri bácsi,
odanyomva a markába egy hórihorgas selmeci pipát.
- Hogy mit kerestem? Kószáltam,
pajtás, boltból boltba, korcsmából korcsmába, még a lutriban is

voltam.
- A lutriban? - kérdé meglepetve
urambátyám. - És minek?
- Szivart venni.
- De csak tudod, mely számok
jöttek ki?
- Sose tudom én! De igaz, hisz
feljegyeztem, mert Csetneki druszám erősen rámparancsolta.
Itt vannak a Notis-könyvemben.
Ahon ni: 7, 9, 11.
Gyuri bácsi olyan fehér lett, mint
a fal.
- Az én számaim, valóságos az
én számaim - dadogta vadállati
hangon -, megőrülök, megbolondulok! - S elkezdett mérgében
ugrálni, toporzékolni, mint egy
őrült. - Megölöm... főbelövöm
magam! Oh, én öreg, nagyfejű
szamár!
Gyuri bácsi fogcsikorgatva rohant ki kalap nélkül az udvarra,
ahol aztán belekötött minden cselédbe. Neki, szegénynek, ugyan
megesett a klasszifikáció-égetés!
El sem is felejtette egész halála
napjáig.
*
Szegény Gyuri bácsi, miért kellett
olyan hamar elporladnia? Miért
kellett neki odaköltöznie abba az
országba, amely a világnak semmiféle mappáján meg nem található, s hol ha van is, még sincs
olyan jó tepertős galuska, olyan
felséges csetneki dohány, mint
ebben a kis Magyarországban.
Hogy bor van a mennyországban,
arról Gyuri bácsi már régen meg
volt győződve, mert - úgymond
-, ha bor nem lenne odaát az égieknél, fejemet teszem rá, hogy
Csokonai már régóta megszökött
volna onnan.
Ilyen egészséges logikája volt az
én Gyuri bátyámnak. - Milyen
kár, hogy az a sok logika mind oda
van most temetve a b.-gyarmati
temetőbe!
Valami haszontalan tüdőgyulladás vitte oda, honnan semmiféle
passzussal nem lehet többé viszszautazni.
A vakációkban meglátogattam a
sírját. Egyszerű fehér márványlap jelöli porait.
Valami pajkos iskolásgyerek egy
nagy csibukot rajzolt oda vastag
krétával, mintha mondta volna:
- Gyújtson rá, Gyuri bácsi!

2007. október 29.

GYÓGYSZERTÁRAK
A készültségi ügyeletek ütemterve
a 44. 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
november 1-én, csütörtökön
Kaufland Gyógyszertár
november 3-án, szombaton
Gyógyszertár az oroszlánnál
október 4-én, vasárnap
Kamilka Gyógyszertár

FOGORVOSI
ÜGYELET

November 1-én 8-12 óráig
MUDr. Schmiedt V.
SNP 4.
Tel.: 56 26 643
November 3-án és 4-én 8-12 óráig
MUDr. Holíková M.
Športová 1.
Tel.: 56 31 572

MEGHÍVÓ
,,V. Győry Dezső Kulturális
Napok” rendezvényére

„Egy este a Szőttessel”
az együttes legújabb műsora
Időpont: 2007. november 10.
(szombat), 16.30 ó.
Helyszín: a Városi Művelődési
Központ színházterme
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VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban 2007. október 23-án
az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Ladislav Bódy, Zoltán Czene, Ivan Brezáni, Ing.
Peter Holub Rimaszombatból, Vladimír Trnavský,
Peter Smutniak, Renata Godorová Rimaráhóról,
Ján Beracko, Eva Polakovičová, Peter Polakovič
Fazekaszaluzsányból, Júlia Šimonová, Zoltán Šimon Hegymegről,
Henrieta Hegedüšová Magyarhegymegről, Michal Albert Nyustyáról, Tibor Asztaloš Tornaljáról, Stanislav Piner Tiszolcról, Martin
Antal Rimaszabadiból, Katarína Ulincová Runyából, Anna Szökeová
Zeherjéből, Milan Horváth Árvaújhelyről, Štefan Lámer Susányból,
Zuzana Porubiaková Kruzsnóról, Matej Maliar Gernyőpusztáról.
Először adtott vért: Róbert Vontorčík Árvaújhelyről.
Minden véradónak köszönjük,
A Vöröskereszt rimaszombati területi választmánya

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

ALKALMAZ
tagokat a Városi Rendőrségbe.
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
Egyéb feltételek: önállóság, írott és beszélt kommunikációkészség,
számítógépes alapismeretek.
A kérvényhez mellékelni kell: szakmai életrajzot, telefonelérhetőséget, a végzettséget igazoló irat másolatát
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

MOZIMŰSOR
*********
OKTÓBER 30. 31.
ÉS NOVEMBER 1. (KEDD,
SZERDA, CSÜTÖRTÖK)

RÚGJ ÉS FUSS!

Belépő: 65,12 éves kortól ajánlott
dán komédia
Kezdés szerdán és csütörtökön
20 órától

*********
OKTÓBER 31. ÉS NOVEMBER 1.
(SZERDA, CSÜTÖRTÖK)

ÚT A FÖLD
MÉLYÉBE

Belépő: 60,Rendező: Pavol Barabáš

*********
NOVEMBER 2. 3. 4. (PÉNTEK,
SZOMBAT, VASÁRNAP)

CSILLAGPOR

Belépő: 65,Kalandfilm
Az előadás kezdete 17:45 órától

*********
NOVEMBER 2. 3. 4. (PÉNTEK,
SZOMBAT, VASÁRNAP)

TERRORBOLYGÓ

Belépő: 60,Amerikai horror, thriller
Fiatalkorúaknak nem ajánlott.
Az előadás kezdete 20:00 órától
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*Eladok Skoda Fábiát 1,4 Mpi, r.v.
2000. 1. tulajdonos, 80 000km,
Rimaszombatban vásárolt, szerv.
könyv. Tel.sz.: 0915 781 239
1297 – GH 45

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

EGYÉB
* Alkatrészt kínálok Babetára, Simsonra,
Pioniere. Tel: 0905 107 811
1206-45
* Dióbél felvásárlás. Önhöz jövünk, ár 130 Sk-ig/
kg/osztály. Tel.: 0910 461 209, 0907 210 392
1255-45
Eladó Felícia GLX 1.6. Tel.: 0908 887 948
1260-45

*Eladó nagy telek, nagy udvar, és nagy
gyümölcsüskert Egyházasbástban /
Nová Bašta/, ház szám: 26. Tel.sz.: 0904
151 347
1278 – GH - 45

*Felvásárolunk öreg tolyút, házi vásznakat, régiségnek számító bútorokat,
tulipános ládákat, komódokat, faliórákat,
és komplett hagyatékokat. Tel.sz.: 0903
537225
1277 – GH 44,45,46

*Szállítást, költöztetést vállalok. Tel.:
0903 515 109
1104-42,44,46,48,50

INGATLANOK

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

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

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

* Közgazdasági szolgáltatásokat
kínálunk (egyszerű és kettős könyvelés), adóbevallás, bérszámfejtés,
tanácsadás. Tel.: 047/56 31 264,
fax:047/5631054, mobil:0903 531
470.
1248-44,46,48

1212-44

* Lemondunk befutott kerámia burkolatot, csempét, fürdőszobai berendezéseket áruló üzletünkről a Kishonti u.
1757 sz. alatt Rimaszombatban. Tel.:
047/54 22 799
2880-45

* Eladó kisebb családi ház - berendezéssel, nagy kerttel Rimaszombatban Tamásfalán az Okružná 96.
szám alatt. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0902 324 097
1238-44

* Eladó négyszobás családi ház
kerttel, pincével, garázzsal Rimaszombatban. Alkalmas vállalkozásra is. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0907 657 790 vagy 0908 651 756
1237-44

*Veszek 2 szobás lakást a Rimava
lakótelepen. Tel.sz.: 5633852 /
este/, 0902 877 141
1280 – GH 44,46

*Bérbe adok 2 szobás lakást Rimaszombat Kishonti utcájában.
Tel.sz.: 047/5633866 – 17,00 óra
után.
1289 – GH 44

ÁLLÁS
* Segédmunkást keresünk asztalosműhelybe. A jelentkezők önéletrajzát
az alábbi cimre várjuk: INDECO s.r.o,
Tormáš 4401, Rimavská Sobota 97901.
1249-44
* Sürgősen felveszek közgazdász-könyvelőt egyszerű és kettőskönyvelés ismeretével, min. öt év gyakorlattal. Tel.:0905
702 105
1246-45
*Dolgozni szeretne és környezetében
nem talál megfelelő munkát? Amennyiben szivesen dolgozna Szlovákia délnyugati részén, vagy Magyarországon,
jelentkezzen a 0905-785607, vagy a
0908-176951 telefonszámon!

ÁLLATOK

MEGEMLÉKEZÉS

* 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
1226-45
* Eladó sertés. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0908 265 466

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagytam emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek az égre.

1256-44

Fájó szívvel emlékezünk november
3-án, halálának 1. évfordulóján
SEBŐK BÉLÁRA
RIMASZOMBATBÓL.

Eladok
emeletes
házat,
kertel Korláton.
Alkalmas két család részére is.
Azonnal lakható. Központi fűtés
– villany +fa, vízvezeték, kút,
telefon. Tel.sz.: 047/5622832

Gyászoló felesége, sógornője,
keresztgyermekei családjukkal
*Megtört szívvel emlékezünk november
1.-ére, szeretett édesapánk, Július Szabó halálának tizenötödik évfordulójára.
Fia Gyuszi, és a gyászoló család.

GEMERTERM Kft.
Rimaszombat, Daxner utca 3465
KÍNÁLATUNK:

- padlófűtés szerelése
- radiátoros központi fűtés szerelése
- gáz fogyasztók és vezetékek revíziója és szervízelése

ÜZLETÖNK KÍNÁLATA:

- BUDERUS, ATTACK, BAXI, VIADRUS gázkazánok
- SAMSUNG kondezációs kazán
- VARIMATIK barnaszéntüzelésű kazán, 25 – 700 kW
- Panelradiátorok

Tel.sz.: 047/5631267, mobil: 0905 152 800, 0905 150 701

STAVMIX

IÓ
AKCSk/m2
0
0
már 1
-val
DPH

IÓ
AKCSk/m2
10 al
már 1
-v

DPH

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

2866

Vasúti utca 35., Rimaszombat
Nyitva: Hétfő – Péntek 7.30 – 17.00
Tel.sz.: 0918 420 299, 047 56 21 041

1282 - 44-49

HIRDETÉS:

2883

Restaurant

AUTÓ

Szilikonos homlokzati vakolatok

EUROMOTEL

AZ AKCIÓ 2007. 11. 15.-éig érvényes, vagy amíg a készlet tart.

SPORT
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A kerületi labdarúgó bajnokság 12. fordulójában

A területi bajnokság I. osztályában történt

Nagybalog fontos három pontja

Sajógömör és Hanva hengerel

A kerületi labdarúgó bajnokság három osztályában csapataink közül csupán Nagybalog, Nyústya, Rimajánosi és Tiszolc szerzett az utolsó előtti
fordulóban három pontot. Elsősorban a balogfaliak győzelme volt fontos,
mivel legnagyobb riválisukat – Nenince együttesét sikerült legyőzniük.

A területi labdarúgó bajnokság I. osztályában az utolsó előtti fordulóra
került sor, és Sajógömör áll a tabella élén, de csak jobb gólkülönbsége
miatt. Hanva szorosan ott van a nyomában, és csupán az utolsó fordulóban dől el, hogy ki lesz az öszi bajnok.

III. LIGA
Királyka /Králiky/ - Rimaszombat
B 2:1. Annak ellenére, hogy négy
játékos is szerepet kapott az első
csapat keretéből, nem sikerült a tartalékcsapatnak pontot szereznie.
A III. LIGA TÁBLÁZATA:
1. BÁNOVÁ
2. ZVOLEN
3. DOLNÁ ŽDAŇA
4. KRÁLIKY
5. D. STREHOVÁ
6. R. SOBOTA
7. KYSUCKÉ N. M.
8. KREMNIČKA
9. ST. BYSTRICA
10. FIĽAKOVO
11. LIET. LÚČKA
12. MAKOV
13. BYTČA
14. NÁMESTOVO
15. L. ŠTIAVNICA
16. KRÁSNO

13
13
13
12
13
12
13
13
13
13
13
13
12
13
13
12

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

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

0
2
3
2
4
5
6
4
6
5
6
7
5
6
6
8

36:9
25:10
24:17
21:17
15:13
19:18
21:14
14:16
21:32
15:21
19:23
29:33
12:17
9:16
16:31
12:21

31
27
20
20
19
19
17
17
17
16
15
14
13
13
13
8

IV. LIGA
Tiszolc – Podlavice 3:2 – a hazaiak
góljait Masár, Wollinger és Štulajter
szerezték. Az első félidőben a hazaiak a fordulás után pedig a vendégek
játszottak jobban és közel álltak az
egy pont megszerzéséhez.
Vágagyagos /Hliník/ - Ajnácskő 3:3
– a vendégek góljait Igo 2 és Agócs
szerezték. Annak ellenére, hogy
már 2:0 arányban vezettek a vendégek, nem sikerült megszerezniük
a három pontot. De a döntetlen is
meglepetés.
Poltár – Feled 2:0. Ezúttal a játékvezetők játszották a főszerepet.
Előbb megadtak a hazaiak javára
egy kezezés után elért gólt, majd
pedig érvénytelenítették a vendégek szabályos gólját.
Nagyrőce – Nagykürtös 0:2. A
hazaiaknak ezúttal sem sikerült a
pontszerzés és a táblázat utolsó helyén zárják az őszi idényt.

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

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
9
7
7
6
6
5
4
3
3
3
2
3
1

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

1
1
2
4
3
6
5
3
5
7
7
6
8
11

25:7
39:14
22:10
23:17
21:18
17:22
17:19
11:13
13:16
15:17
15:25
15:27
17:33
14:26

31
29
24
22
21
18
17
17
13
11
11
10
10
3

V. LIGA
Rimajánosi – Szklabonya /Sklabiná/ 3:2 – a hazaiak góljait Hriň,
Fazekas, és Vince szerezték.
Nyústya – Ipolynyék /Vinica/ 6:0
– a mérkőzés a 15. percben véget
ért, mivel a vendégcsapat elhagyta
a játékteret.
Nagybalog – Lukanénye /Nenince/
2:0 – a hazaiak góljait Drugda és
Doležal szerezték.
sz
AZ V.LIGA TÁBLÁZATA:
1. VEĽKÝ BLH
12
12
2. NENINCE
3. HNÚŠŤA
12
4. OLOVÁRY
12
5. RADZOVCE
12
6. MÁLINEC
12
7. LUBENÍK
12
8. HRNČ. ZÁLUŽ. 12
9. RIM.JANOVCE 12
10.VINICA
12
11.MODRÝ KAMEŇ 12
12.SKLABINÁ
12
13.MÝTNA
12
14.BOĽKOVCE
12

10
9
7
7
6
6
6
4
5
4
3
3
2
2

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

1
2
2
4
5
5
6
4
6
7
6
7
9
10

32:12
31:13
33:16
29:13
31:19
35:25
20:22
17:17
22:27
17:29
21:30
20:26
15:46
10:38

31
28
24
22
19
19
18
16
16
13
12
11
7
6

Az ifjúsági I. osztályban 12
forduló után Nagybalog vezet
/30pont/, Bátka /30/, és Lubény
/29/ előtt. A II. osztályban Jolsva
/24/ lett az őszi bajnok, Tajti
/18/, és Cserencsény /15/ előtt.
A diák – bajnokság A csoportjában Osgyán, Ajnácskő, és
Feled áll az élen 13 ponttal. A
B-csoportban Kisrőce /21/ vezet Jolsva /15/, és Murány /13/
előtt.
sz

A 10. FORDULÓ
EREDMÉNYEI:
Sajógömör – Kisrőce 8:0 – góllövők: Brindzák 3,Barczi 2,
Valaszkai 2, Csutor.
Hanva – Guszona 7:2 – Zsíros
4, Lenkey 2, Agócs /öngól/ - Bodor, Agócs.
Nagytörék – Bátka 0:2 – Váradi,
Gál.
Osgyán – Klenóc 1:1 – Beník –
Barto.
Murány – Szárnya 2:0 – Velk,
Kochiar.
AZ I. OSZTÁLY TÁBLÁZATA:
1. GEMER
2. CHANAVA
3. BÁTKA
4. MURÁŇ
5. R. SEČ
6. KRÁL
7. KLENOVEC
8. OŽĎANY
9. STÁRŇA
10.HUSINÁ
11.REVÚČKA
12.V.TERIAKOVCE

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

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

1
1
1
1
1
0
2
1
1
1
0
2

1
1
3
4
4
5
4
5
5
7
8
7

43:6
37:24
20:17
26:23
21:34
23:21
23:19
17:17
24:27
13:32
17:33
13:24

25
25
19
16
16
15
14
13
13
7
6
5

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

PNEUCENTRUM
Cukrovarská 2086 Rimaszombat
- Téli gumik kedvezményes áron
- Vásárlás esetén gumicsere térítésmentesen
Kínálat: Nokian, Hankook, Barum, Lassa,
Winter stb.
Nyitvatartás: Hétfő – Péntek: 7.30 – 16.00, Szombat: 7.30 – 12.00
Tel.sz.: 047/5626758
2885

Sporthírek röviden
*MFK Rimaszombat – Losonc
1:1 –az idősebb ifjúságiak II. ligájában. A hazaiak gólját Betík
szerezte. MFK Rimaszombat –
Losonc 2:0 – a fiatalabb ifjúságiak II. ligájában. Góllövők: Žíroš és
Kojnok.
*MFK
Rimaszombat
–
Podbrezová 1:1 – az idősebb diákok II. ligájában. Góllövő: Illés.
MFK Rimaszombat – Podbrezová

B 10:0 – a fiatalabb diákok II. ligájában . Góllövők: Bán 5, Szőke
3, Illés, Kiss.
*Mladosť Relax Rimaszombat –
Vrútky 10:4 – az asztaliteniszezők
I. ligájában. A második mérkőzésen a rimaszombati csapat 6:8
arányban maradt alul Tvrdošín
ellen.
*Az asztaliteniszezők IV. ligájában
három forduló után Losonc B, és

az ŠKP Rimaszombat áll a tabella
élén 9 ponttal a DSTK Rimaszombat /8/, és Revúčka /7/ előtt.
*A járási minifutball bajnokságban hat forduló után a Rimatex,
és az Expresstrans csapatai állnak
az élen /15 pont/, az Euromotel
/13/, Rozsnyó /12/, és a Matyas
/10/ csapatai előtt.
*Eperjesen rendezték meg a karatézók Szlovák Kupájának az első

fordulóját. A rimaszombati versenyzők közül Martin Antal a diákok korosztályában a harmadik
helyen végzett.
*A klenóci Renáta Surová három
első helyet is szerzett a Bánován
rendezett nemzetközi tollaslabda versenyen. Az egyesen kívül
megnyerte a női párost a klenóci
Hruškovával az oldalán, és győzött a vegyespárosban is.
sz

