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A város felkészült a télre és az ünnepekre
A Városi Képviselőtestület ez év
novemberében nem tart összejövetelt. Rimaszombat polgármestere
a SzNT 369/1990-es törvény 13
par. 3 a) bekezdése értelmében ös�szehívta a Városi Tanácsot. A megbeszélésre november 20-án a délutáni órákban került sor, melyen a
tanácstagok határozatképesek voltak. A program elején tanácskoztak

a decemberi képviselőtestületi ülés
előkészületeiről, melyet december
11-re terveznek. Ezelőtt azonban a
Városi Tanács december 4-én újra
ülésezik, hogy előtárgyalja a decemberi anyagot, amely több fontos programpontot is tartalmaz.
Szó lesz ugyanis többek között a
2008-as év költségvetéséről, a város szervezeteinek jövő évi főbb

tevékenységeiről, a helyi adókról,
a Városfejlesztési Koncepcióról. A
keddi tanácskozáson ismertették
a Városi Közterület-fenntartó Vállalat téli szolgálatának készültségi
tervét (bővebben a harmadik oldalon), az adventi ünnepkör programjait, valamint megtárgyalták a
vagyonjogi kérdéseket.
Fotó és szöveg: he

Bevezető helyett
Tisztelt Olvasó, kis csapatunk nevében szeretettel köszöntöm. Hos�szas viszontagság után úgy látszik,
ismét nyugodtabb időszak köszönt
a Gömöri Hírlapra, de hogy ez így
legyen, az Ön segítségére és támogatására is szükségünk lesz. A
lapot Rimaszombat városa adja ki,
de szeretnénk, ha az ismét eljutna a
régiókba is. Mivel a szerkesztőségben kevesen vagyunk, ehhez várjuk
az önkormányzatok, a vidéken élők
segítségét, hogy hozzájussunk a

megfelelő információkhoz és így
közösen, az Önök segítségével alakíthassuk ki a lap új arculatát. Tudjuk, hogy nagyon szegény régióban
élünk, de hiszünk abban, hogy a
mindennapi betevő mellé a szellemi táplálékra is szükségünk van,
és fontosnak tartjuk, hogy a régió
magyarsága egy sajtóorgánumon
keresztül is megmutassa az erejét,
a képességét az összefogásra. De
szeretnénk azokkal az országos
jelenségekkel is foglalkozni, amik

minket is érintenek. S mivel egy lap
csak akkor lehet életképes, ha olvasói is vannak, kérjük, hogy véleményével, tudósításával Ön is járuljon
hozzá a Gömöri Hírlap fennmaradásához, olvasótáborának növeléséhez. S mi ígérjük, hogy olyan
lapot teszünk le az Ön asztalára,
amelyből naprakészen értesülhet
mindarról, ami Rimaszombatot, s
a régiót érinti.
Juhász Dósa János
főszerkesztő

azonnali belépéssel,
honoráriumra.
Szakképzettségi feltételek:
teljes középiskolai végzettség
Egyéb feltételek:
a magyar és a szlovák nyelv kiváló
ismerete; terepmunka
a sportrendezvényeken
számítógépes ismeretek – Word,
Excel, Corel; B típusú vezetői
jogosítvány; szerkesztőségi
tapasztalatok előnyben.
A feltételeknek megfelelő érdeklődők személyesen vagy e-mailben
jelentkezhetnek a következő
elérhetőségeken:
Gömöri Hírlap Szerkesztősége
Svätopluk u. 5. szám 2. emelet
28-as ajtó Tel.: 58 11 310
E-mail: gomorihirlap@
rimavskasobota.sk
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Civil kavalkádon a Gömöri Hírlap
A Nógrád Megyei Civil Szolgáltató
Központ immár hetedik alkalommal hívta találkozóra a megyei civil
szervezeteket 2007. november 14én, szerdán a salgótarjáni József
Attila Művelődési és Konferencia
Központba. A rendezvény célja,
hogy bemutassa a civil szervezetek
a helyi lakosságnak, egymásnak, a
döntéshozóknak és a lehetséges támogatóknak. A megnyitón köszöntőt mondott Székyné Dr. Sztrémi
Melinda, Salgótarján Megyei Jogú
Város polgármesterasszonya, aki
először üdvözölhetett felvidékieket
a Civil Kavalkádon. Szakmai előadást Gyöngyösi Kálmán, FVM
Vidékfejlesztési és Képzési Szaktanácsadási Intézet koordinációs
osztály osztályvezetője tartott a
kistérségi projektek lehetőségeiről,
a Leader programról. Gömörből
a Bástya Egyesület mutatkozott
be, mint civil szervezet. Könyvvel,
újsággal, cd-vel, fafaragással, a

LAPSZÉLRE

Értékválságban
a társadalom

szervezet életét bemutató fotókkal találkozhattak az érdeklődők a
felvidékiek számára kijelölt asztalnál, melynél finom hájas pogácsa
és pálinka is kínáltatta magát. A
rimaszombati és környékbeli civilek elvitték a találkozóra a Gömöri
Hírlap néhány példányát is, vala-

mint válogatást a Cornix Artifex
workshop filmjeiből, amelyben
megszólalt többek között a hanvai
fafaragóművész, Igo Aladár, akinek ízes beszéde és a művészetről
vallott nézete sokakat az asztalhoz
vonzott.
Balázs Emese / Fotó:he

Petíció az elárusító helyekért
A legutóbbi képviselőtestületi ülés programpontjai között szerepelt az elárusító helyeknek az áttekintése. Rimaszombat belvárosában 41 ilyen üzem működik, melyeknek többsége újságot, árul, s rendszertelenül helyezkednek el a városban. Ennek építészetbeli összhatása nincs, mely megoldandó probléma. A Svätopluk utca végén
lévő a SzNF utcába nyíló elárusító helyek a város szerint vizuális akadályt képeznek, ezért a képviselők jóváhagyták az eltávolításukat. Múlt héten a döntés ellen aláírást gyűjtöttek.
he

Naponta annyi „kihívás” ér bennünket, hogy nehezen
tudunk rendet
tartani az értékeink
között. Az elanyagiasodott világban sokunknak a
fizikálisan birtokolható, pénzben
kifejezhető „értékek” az értékek.
Ebből a körből keményen kimarad
az emberi élet, az egészség, a
természet, azok a lelki értékek,
melyek kifejezhetetlenek anyagi
javakkal. Ennek hiányát szenvedi
az egészséges társadalom, s ró
feladatokat a szociális társadalomra. Itt nem érték az áldás, a béke,
a szeretet, a közösség. Itt csak a
megélhetésért vívott mindennapi
harc éktelenkedik az élen. Az
értékes értékek kiválasztása, s
azok megtartása mindenki egyéni
feladata. A társadalmat viszont
közösen alkotjuk. Egy a kettővel
alakít közösséget, épít jövőt, tesz
igazságot, él felelőséggel, s őrzi
meg, s ha kell vált értéket.
Homoly Erzsébet
szerkesztő

HÍRMORZSÁK
Újra szól a harangjáték

Aszfaltozás

Mezőgazdászok találkozója

A Via Nova ICs kampányol

2007. szeptember 18-án villám
csapott a rimaszombati katolikus
templom harangjátékát működtető kábelbe, mely ennek következtében leégett. A berendezést 79 ezer
korona értékben sikerült megjavíttatni, s november 13-a óta újra
hallható.

November 14-én és 15-én az egyik
legnagyobb útépítéssel foglalkozó
cég karöltve a Városi Közterületfenntartó Vállalat munkatársaival
újraaszfaltozták a Vansová (2192
m2) és Svoboda (1592 m2) utcákat. Az ötéves garanciával elvégzett munka 1 478 ezer koronába
került.

A Gömöri Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara november
16-án munkaértekezletet tartott,
melyen országos vezetők is részt
vettek. Kiértékelték a tevékenységüket, az elért eredményeket, melyek alapján országos szinten az
elsők között szerepel a rimaráhói
Poľnofarma Mogbi. Díjazottak még
a dobócai Agromat, gernyőpusztai
Roľnícka akciová spoločnosť, a
rimaszombati egykori Agrotauris
mostani Agroris, a dobócai Bodon
István, a tajtii Agrokompany vállalatok. A Kamara elnöke Juhász
István mérnök őszintén reméli,
hogy szakmai segítséget nyújtott
az összejövetel a jövő évi célok kitűzésében.
kalmarova

Beiratkozási körút néven indítottak országos kampányt. Felhívják
a figyelmet az anyanyelvi oktatás
fontosságára. November 17-18-án
a kerületben adtak tanácsot az érdeklődő szülőknek. Rimaszombatban a Tompa Mihály Református
Gimnázium adott helyet a rendezvénynek, melynek propagálásában
a helyi MKP is közreműködött.

Elsősegély tanfolyam a Halász
utcai óvodában
A rimaszombati Vöröskereszttel
együttműködésben
szervezték
meg november 14-én a Halász utcai óvodában a nevelők részére az
„életmentő” gyakorlatot. A készséges „vöröskeresztes” munkatársak
az előadásuk során praktikus tanácsokat is adtak.

Sikeres kosárlabdaverseny
A Városi Képviselőtestület mellett
működő Közrendvédelmi és Bűnmegelőzési Bizottság első ízben
rendezte meg a 8. és 9. évfolyamosoknak nov. 15-én a kosárlabdaversenyt. Ez évben a vándorkupa
a Tompa Mihály Református Gimnázium diákjaihoz került.

Bemutatkoztak a középiskolák
A VMK falai között ismerkedhettek
november 20-án a leendő középiskolás diákok azokkal a középfokú
oktatási intézményekkel, amelyekben majd folytathatják tanulmányaikat. Az érdeklődés nagy volt.
homoly
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BESZÓLUNK

Felelőtlen fiatalok
Bosszantó, amikor arról kell tudomást szereznünk, hogy a fiatalok
vandál módon tönkre tették, teszik a város értékeit. A városban
összetört állapotban vannak a
villanyoszlopok, amelyek szinte
életveszélyesek. Mi vezeti őket az
ilyen tettek elkövetésére? Okuk
nem lenne rá. Nincs munkájuk?
S így tombolják ki magukat, minden felelőség nélkül? Miért lázadoznak? Mit akarnak ezzel elérni?
Merthogy dolgozni nem akarnak,
az biztos. Nem becsületesek, nincs
felelősségtudatuk, akaratuk, sőt
még céljuk sem, csak lézengenek
ebben a nehéz, kemény világban.
Kit lehet felelőssé tenni azért, hogy
egyes fiatalok tönkre teszik mindazt, amit inkább védelmezni, óvni
kellene. A szülőket tenném felelős-

sé, viszont amilyen tapasztalatom
van a mai fiatalokról, sajnos olyan
konok, nehéz gondolkodásúak,
nem hallgatnak a szüleikre, akkor
meg mit várhatunk tőlük. Megkockáztatnám azt is, hogy a tisztelettudásból, becsületből, felelősségtudatból nem kaptak elég oktatást
az iskolában, amit már elég korán
el kell kezdeni. Bízom abban, hogy
ezeknek a rossz útra tért fiataloknak nem lesznek követői. Nem
rombolhatják szét a városunkat,
ahol élnek, s élni akarnak. Sokkal
jobb érzés tisztességből, becsületből értékes emberré válni, mint
céltalanul lézengeni az amúgy is
bonyolult, kemény világban.
Csölle Edit
Illusztrációs felvétel: a VH Környezetvédelmi Szakosztálya

A közterület-fenntartók is felkészültek a télre
A Városi Tanács november 20-i
programpontjai között szerepelt az önkormányzati utak téli
karbantartása a 2007/2008-as
időszakban, melyet Rábely Pál
a Városi Közterület-fenntartó
Vállalat (röv.: VKFV) igazgatója
terjesztett elő.
A téli szolgálat készültségi terve
több tíz oldalas dokumentum, mely
hivatkozik az adott ide vonatkozó
törvényekre és minisztériumi rendeletekre, amelyek pontosan meghatározzák, hogy miképpen kell
eljárni az önkormányzati utakkal
és közterülettel a téli időszakban.
Az összeállított anyag tartalmazza az alapelveket, melyekről már
múltkori számunkban is tettünk
említést. A VKFV munkatársai
mindent megtesznek majd annak
érdekében, hogy a téli időben ja-

vítsák a közlekedési feltételeket. A
jégképződés ipari sóval és kőtörmelékkel előzhető meg, de megszabott mennyiségben. (rendelkezésre áll 80 tonna só, 530 tonna
kő.) A VKFV a téli karbantartásra
megfelelő mennyiségű géppel és
munkaerővel készül – pontos időbeli és területbeli beosztásban.
Együttműködési megállapodást
kötöttek a vasúttársasággal és a járási rendőrséggel is, hogy hatékonyan kezeljék a leendő problémákat. Egész napos portaszolgálatot
működtetnek, hogy időben tudjanak az időjárással összhangban
intézkedni, a VKFV munkatársai
még november elején részt vettek
a feladatokat tisztázó iskolázáson,
így megfelelően felkészültek a télre, hogy a hó és a fagy ne bénítsa
meg a közlekedést.
homoly

ANKÉT
Mit gondol az egyre nagyobb teret
kapó vandalizmusról?
Miroslav Kéry, vállalkozó,
Rimaszombat

A vandalizmus főképpen az
iskola és a család eredménye, mert
hiányzik a minta, amelyet a család
mutathatna a gyerekeinek. A
kortársak egymástól rossz példát
vesznek át. A fiatalok nem megfelelően használják ki a szabad idejüket, nem sportolnak, nem aktívak,
nem vesznek részt társasági-kulturális rendezvényeken. És sajnos
egyre többen vannak olyanok, akik
sok időt töltenek az internet előtt,
amelyet ha nem megfelelően használnak, akkor nagyon rossz hatást
vált ki belőlük. Az iskolának nincs
hatása a gyerekekre, a szülőknek
pedig kevés idejük van a gyerekekre, mert fenn kell tartaniuk a családot. Az első helyen a megélhetés
bebiztosítása áll, melyről a rossz
szociálpolitika tehet.
Elena Forceková, takarítónő,
Nyustya

Rossz világot élünk, én magam is
féltem a gyerekeimet, mert már
most meg van a saját érdeklő-

désük, és a szüleiket másodrendűként kezelik. Nagyon sok időt
töltenek a televízió és a számítógép
előtt, ami befolyásolja a véleményüket, s átformálja a személyiségüket. A szabad idejüket nem
megfelelően használják ki, nagyon
sok fiatal a szabad estéit a kocsmában, kétes társaságban tölti
el. Nem tudok azonosulni ezzel a
viselkedéssel, nem ismerem el pl. a
falfirkásokat, mert kárt okoznak a tulajdonosnak. Ki kellene
találni egy helyet, ahol kiélhetnék
a graffiti iránti kedvtelésüket. Ezek
a fiatalok jó dolgukban már nem
tudják, hogy mihez kezdjenek. Én
soha sem vetemednék ilyesmire.
Raisz László, nyugdíjas,
Rimaszombat

Szerintem elviselhetetlen, ami
itt megy. A mai fiatalság egyáltalán nincs nevelve. A szülő és az
iskola is felelős, de másodsorban
a kormány is, aki nem tud olyan
törvényt hozni, hogy ez történhessen meg. A nyugati minta hozta
mindezt magával, túl sok meg van
engedve, azt mondják, hogy ez
jogállam, de a törvények nincsenek
betartatva. Ma már fél az ember kimenni az utcára, nem lehet sétálni
pl. a Rima parton, mert a fiatalok
agresszívek, kiszámíthatatlanok.
A lócákat mind összetörték, az
elültetett díszfákat kitördelték.
Előfordul, hogy sok esetben megvernek, kirabolnak valakit, főleg
az időseket. A Városkert valamikor
Szlovákia egyik legszebb parkja
volt, ma bűntanya.
Kérdezett és fotó: moly
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Fából készült miniatűrök kiállítása
A Gömör-Kishonti Népművelési
Központ és a Turisztikai Információs Centrum közös szervezésében
nyílt meg november 20-án Milan
Matúš szobrászművész Faminiatűrök kiállítása.
A Nagyrőcén alkotó Milan Matúš
2004-től tagja az ottani Városi
Művelődési Központ mellett működő Plánka alkotóműhelynek.
Az első ihletet tíz évvel ezelőtt egy
festménytől kapta, s rögtön vésőt
ragadott. Legszívesebben a dió-,
szilva-, cseresznye-, hársfát formálja. Minden darab fában lát valami megkapót, különlegeset. Több

sorozata is van, összesen majdnem
fél ezer alkotás, melyből hetvenet
hozott el Rimaszombatba. Azt tartja, hogy a fa egy olyan formálható
anyag, amely a keze ügyében van, s
kellemes az illata. A kiállítás megnyitóján is ezt az érzetet igyekeztet
a szervezők elővarázsolni, amikor
füstölővel és gyertyákkal illatosították be a városháza földszinti kiállítótermét. A különféle miniatűrök,
amelyek közt megtalálható gyűrű,
lánc, karkötő, praktikus tárgyak,
képek - megtekinthetők, de meg is
vásárolhatóak december 15-ig.
Fotó és szöveg: moly

Gyertyafény keringő
a VMK-ban

Irodalmi est
Pósa Lajosról

A Győry Napok keretén belül 2007.
nov. 28-án, este hét órától a Thália
Színház vendégeskedik Rimaszombatban a Gyertyafény keringő
c. előadással. A könnyed hangvételű vígjátékot Moravetz Levente
rendezte, a főbb szerepekben Petrik
Szilárdot, Dudás Pétert, Nagy Kornéliát és Varga Líviát láthatják. Jegyek elővételben a Tompa Mihály
könyvesboltban kaphatók, de megrendelhetőek a 0907-871451-es
mobilszámon is.

Református Tudományos
Gyűjtemények, Gömör-Kishonti
Múzeum Egyesület, CSEMADOK
Területi Választmánya tisztelettel
meghívja Önt a 2007. november 29-én (csütörtökön), 17:30
órakor kezdődő irodalmi estre.
Kun Miklós Jenő (Budapest)
„KELJ FÖL PORODBÓL, ISTEN
LANTOSA” címen Pósa Lajosról
tart előadást Rimaszombatban,
a Magyar Közösségi Házban
(Daxner u. 35).
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Tehetséggondozás a kistérségben
A Sebők Valéria vezette Feledi Közös Tanügyi Hivatal és az SZMPSZ
Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja harmadik alkalommal rendezte meg Feleden a
Tehetséggondozás és felzárkóztatás a kistérségben c. konferenciát.
A térségben élő pedagógusok és
polgármesterek nagy kitörést és
fejlesztési lehetőséget láttak a kistérségi gondolkodásban és összefogásban, azért került sor elsőként
ezen a vidéken erre a kistérségi
konferenciára és a magyarországi
kistérségekkel való együttműködésre.Amíg az előző években a
kistérségek kialakítása, a rendszer
kiépítése, a rendszerelemek meghatározása, a szak- és szakmai
szolgáltatás megszervezése és a
finanszírozás volt a téma, addig az
idei konferencia a II. Nemzeti Fejlesztési Tervvel illetve a közoktatásra váró reformok, feladatok, az
országos, regionális és kistérségi

tehetséggondozás rendszerének
kiépítésével foglalkozott. A konferencián az idén is neves szakemberek tartottak előadást mind
Magyarországról, mind Szlovákiából. Eljött Feledre Kormos Dénes
közoktatási szakértő, aki a magyar
kormány oktatásügyi prioritásait ismertette, míg Szigeti László
ezzel párhuzamosan a szlovák
közoktatás fejlesztését érintő célkitűzéseit mutatta be a 2007-2013
közötti időszakra. Miloš Novák
osztályvezető a Besztercebányai
Kerületi Önkormányzat regionális
oktatási stratégiáját ismertette. A
kerületben mindössze a lakosság
7%-nak van felsőfokú végzettsége,
23,2%-nak csak alapiskolai végzettsége, míg 20,94%-a érettségi
nélküli szakiskolai végzettséggel
rendelkezik, s ez ma már az EUban nagyon kevés. Két polgármester, a feledi Mihályi Gábor és a
taktaharkányi Varga László a saját

konkrét tapasztalatait és elképzeléseit ismertette. Sebők Valéria
szerint a jövő egyedül a kistérségi
együttműködésben keresendő, s
mivel Magyarországon már sokkal
előrébb járnak, keresni kell a kapcsolatokat. Bár a régió nagyon sze-

gény, és a diákok tudásszintje sem
túl magas, minden gyerekben meg
kell találni és tovább fejleszteni
azokat a képességeket, amelyekkel
rendelkezik.
jdj
Fotó: Ádám Zita

OLVASÓI LEVÉL

A nagybalogi asszonykórus, mint ötödik kerék

,,FALKÓ VITÉZ” JÁRT VOLNA PÉTERFALÁN ?
Adalék Juhász Dósa János
2007. november 5-én megjelent ,,Színvonalas népdalverseny meglepetések nélkül”
című írásához.
Személyesen biztosan nem, mert a
legendás fülekvári kényúr emléke
a múlté. A régi korok párbajhőse,
borimádó és szerencsejátékos,
leggyászosabb tette sokáig megborzongatta a női szíveket. Történt
egyszer, hogy gyönyörű ifjú hölgyét
szerencsejátékon elvesztette. A
feleség e hírre, ,,idegen lovag” nevében, párbajra hívta könnyelmű
férjét. A heves természetű Falkó,
borgőzös fejjel állt ki ellenfelével és
gyorsan végzett vele, szíven szúrta. Az összeroskadó ,,vitéz” fejéről
lehullt a sisak s alóla nejének holtsápadt arca tűnt elő. Falkó vitéz
megrettent, szeme előtt leperegtek

léha életének részletei, s azok terhei
bujdosásra kényszerítették. Falkó
vitéz szelleme vagy késői utódja
2007. október 21-én, a Bíborpiros szép rózsa kerületi döntőjén,
Péterfalán, ugyancsak megremegtette a versenyző hölgyek szívét
önző, igazságtalan döntéseivel.
Nekünk, nagybalogiaknak úgy
tűnt, mintha szívünkbe mártotta
volna szimbolikus kardját, megalapozatlan szavaival. Többéves rendszeres munka van mögöttünk, azaz
a Nagybalogi Szivárvány Énekkar
mögött. Idén harmadszor vettünk
részt a Bíborpiros szép rózsa versenyen, de az országos döntőig
még sajnos nem sikerült eljutni.
Az előzőn is jól teljesítettünk, nem
sikerült – megértettük.
Az idén minden más volt: Kiforrott
énekkarnak érezzük magunkat,
fellépéseinket pozitív értékelés kö-

vette. Bíztunk magunkban, a járási
fordulón a zsűri a legjobbnak ítélte
teljesítményünket, szakmai vezetőnk Lévay Tibor karnagy is hasonlóan vélekedett. Péterfalán utolsó
előtti csoportként léptünk fel. Úgy
éreztük, hogy a Balog völgyéből
származó népdalcsokrunk megfelelt az előírásoknak, előadásunk
pedig a legszínvonalasabbak közt
volt, melyet ováció és őszinte gratuláció követett a laikus és szakavatott közönség részéről. Nyugodtan
vártuk a kiértékelést.
A zsűri elnöke, a füleki Agócs Gergely népzenekutató sejtelmesen és
tömören értékelt. Elmondta, hogy
mindenki jól felkészült és betartották a kiírás szabályait. A személyre
szóló értékelés ezúttal elmaradt,
majd felolvasták a négy továbbjutó
csoport nevét, de mi nem voltunk
közöttük. Persze az indoklások

most sem láttak napvilágot. Szomorúságunkat és számon kérő pillantásainkat a zsűri asztalánál ülők
is észrevették. Reagáltak is: „Hát
ez nem paraszt csoport.” Agócs
Gergely: „Balogi dalokat kellett
volna választani! Ha nem tudnak ilyeneket, majd én mondok!”
Huszár Ágnes, népzenekutató
Dunaszerdahelyről:
,,Nekünk a létszámot is figyelembe
kell venni, maguk sokan vannak...”
Mivel a kiírás szabályait betartottuk, megértettük, hogy a ,,kabarok
örökösei“ között nekünk nincs keresni valónk. Ne fussunk hát olyan
szekér után, amelyik nem vesz fel.
Nem veszünk részt többé a Bíborpiros szép rózsa népdalversenyen,
de továbbra is őrzői és tolmácsolói
leszünk a szép népdaloknak.
A Nagybalogi Szivárvány
Népdalkör
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Szent András, a szkíták térítője
Eleink a hónapot is róla nevezték
el. András, a halász Péter apostol
fivére, maga is halász volt. Elsőként követte Krisztust. Életrajzát
az apokrif András cselekedetei tartalmazza, és az Arany legenda szerzője költi újra. Eszerint térítő útján
eljut a sztyepplakó szkíták közé
is, ezért hagyományosan őt tekintik a szkíták térítőjének. András
napjához a 20. század elején még
több férjjósló szokás kapcsolódott:

András estéjén, azaz a november
30-át megelőző este a lányok leendő férjüket tudakolták. Hét derelyét főztek, hét fiúnevet tettek bele.
Amelyik először feljött a víz tetejére, kikapták, s olyan nevű férjet vártak. Azt is tartották, hogy aki ezen
az estén böjtöl, álmában meglátja a
jövendőbelijét, vagy megrugdosták
a disznóólat, s ahányat röfögött a
disznó, annyi év múlva ment a lány
férjhez – tartotta a régi hiedelem.

Kimentek a kapu elé, s aki először
köszönt, olyan nevű lesz a férjük.
Ezek a jövendőbelit tudakoló cselekmények variálódtak, idővel
más jeles naphoz, karácsony és
szilveszter estéhez kapcsolódtak.
A hasonló jósló szokásokat széles
körben ismerték, különösen népszerűek voltak a Zemplénben, de a
mi vidékünkön is élnek még.
he

Társadalmi Szolidaritás Napja
Magyarországon a LIGA Szakszervezetek országos félnapos
munkabeszüntetési kampányt
indítottak november 21-én.
Ilyen nagyméretű sztrájk
rég volt, mint a Társadalmi
Szolidaritás Napja nevet viselő
tiltakozási akció.
Múlt hét szerdán megmozdult az
egész ország, sőt határon túli ci-

vil szervezetek is kifejezték aggodalmukat a jelenlegi anyaországi
helyzettel kapcsolatosan. Szolidaritásuk jeleként a rimaszombati
polgári társulások, a Tompa Mihály
Polgári Társulás, a Modifikáció Polgári Társulás, a Bástya Egyesület,
és a Polgári Társulások Szövetsége
Szlovákia Területén civil szervezetek a tőlük telhető módon támo-

KARÁCSONYI JÁTÉK
Szerkesztőségünk karácsonyi játékot hirdet. Négy héten át találnak
ezen az oldalon egy-egy szelvényt,
mely a szerkesztőségünk adventi
koszorúját ábrázolja. Ezeket ös�szegyűjtve egy névvel és címmel
ellátott borítékban, december

19-ig, szerdáig kell postára adni
a szerkesztőség címére. A szerencsések értékes díjakkal lehetnek
gazdagabbak. A nyertesek névsorát lapunk jövő évi első számában
közöljük.
szerk.

gatták a Liga Szakszervezetek által
hirdetett szerdai munkabeszüntetését és az esti demonstrációt.
A civilekhez több magánszemély
is csatlakozott aláírásával, mert
kötelességüknek érezték kifejezni,
hogy a most kialakult állapot tarthatatlan, független a határoktól, s
minden magyart érint.
moly

Advent elé
A bevásárlóközpontok már hónapok óta kínálják a karácsonyi bóvlit, a bejáratok előtt karácsonyfa
vagy hópelyheket előállító gép
jelzi, hogy itt az év végi bevásárlás ideje. A lassan lehűlő levegő
és a már mutatóban lehullott hó
is jelzi, közeleg a karácsony. December első vasárnapja egyben
advent első vasárnapja is, amikor
az adventi koszorún meggyújtjuk
az első gyertyát. A soron következő négy hét egyben a várakozás
időszaka, a lelki felkészülés ideje
karácsonyra, Jézus születésére. Az
advent a latin Adventus Domini, az
Úr eljövetele kifejezésből származik. A hagyományt valószínűleg – a
római liturgiától eltérő – gallikán
szertartásrend honosította meg a
4. században: a hívők vízkeresztkor
keresztelkedtek, a megelőző három
hét pedig a felkészülésről szólt. Az
5. században az adventi időszak
karácsony elé került, kezdetben hat
héten át tartott, majd később négy
hétre csökkent.
jj

Abigél végleg elköszönt
Kilencvenéves korában november 19-én elhunyt Szabó
Magda Kossuth-díjas és kétszeres József Attila-díjas író.
A világon a
legjobban ismert kortárs
magyar író
könyveit 42
nyelvre fordították le.
A Kossuthdíjas magyar
írónő, műfordító Debrecenben
született 1917-ben. Szülővárosában érettségizett és a debreceni
egyetemen kapott latin–magyar
szakos tanári és bölcsészdoktori
diplomát. 1949-ben megkapta a
Baumgarten-díjat, de még abban
az évben visszavonták tőle, és
állásából is elbocsátották; egészen
1958-ig nem publikálhatott. Az
eredetileg költőként induló Szabó
Magda 1958 után már regény- és
drámaíróként tért vissza. A Freskó
és Az őz című regények hozták
meg számára az országos ismertséget. Ettől fogva szabadfoglalkozású íróként élt. Szabó Magda
2007-ben, 90. születésnapján
megkapta a Magyar Köztársasági
Érdemrend Nagykeresztje (polgári
tagozata) kitüntetést. Igen rangos
olasz és francia irodalmi kitüntetéseket is kapott. Számos önéletrajzi
ihletésű regényt írt, az Ókút, a Régimódi történet és a Für Elise saját
és szülei gyermekkorát, valamint
a 20. század elejének Debrecenjét
mutatja be. Sok írása foglalkozik
női sorsokkal és kapcsolataikkal,
például a Danaida vagy a Pilátus.
Regényei számtalan kiadást éltek
meg, dedikálásain sorok kígyóztak. Több történetét is megfilmesítették, az Abigélen, amelyet Zsurzs
Éva rendezett Szerencsi Éva, Nagy
Attila, Ruttkai Éva és Garas Dezső
főszereplésével, nemzedékek nőttek fel, s tavalyelőtt a Nagy könyv
játékon a döntőbe is bekerült. A regény Kocsák Tibor és Miklós Tibor
által készített musicalváltozatát
tavasszal mutatja be a Budapesti
Operettszínház.
jdj
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Dísztökök és félresikerült angyalok Szepsiben
hogy nem csak ún. falusi színjátszó
műfajokat láthattam, hanem idővel bővült a skála, s ma már szinte
minden színházi műfaj képviseltette magát. Szervezésileg kitűnően
működött a fesztivál, s ami nagyon
kellemesen meglepett, hogy mindkét helyszínen telt ház nézte végig
az előadásokat, s a csoportok egymás munkájára is kíváncsiak voltak. A zsűri olyan finom kommunikációval mondta el a véleményét,
hogy senki sem sértődhetett meg,
csak tanulhatott belőle.”
Juhász Dósa János
Fotó: Gecse Attila

A nívódíjat kapott füleki Zsákszínház előadását a rimaszombati közönség is hamarosan megtekintheti
Ha Szepsi és Buzita, akkor Egressy
Béni Színjátszó Fesztivál. A múlt
héten immár kilencedik alkalommal rendezték meg a falusi színjátszók seregszemléjét, amelyre az
egyre nagyobb túlzsúfoltság a jellemző. Pedig a szervezők már előválogatást is végeznek, mégis nem
lankad a jelentkezési kedv. Vannak
régiók, mint a galántai, ahonnan
öt csoport is benevezett, de Kassa
környékéről is szép számmal akadtak jelentkezők. A gömöri régió sajnos nem tartozik ezek közé, se tavaly, se az idén nem akadt csoport,
amely megmérettette volna magát
a szepsi deszkákon, az elmúlt években is mindössze a balogfalaiak,
az almágyiak, az óbástiak és még
régebben a geszteteiek voltak
egy-egy alkalommal a fesztivál
vendégei. Gömör mégsem maradt
képviselet nélkül, hiszen lapunk
médiapartnerséget vállalt a rendezvény fölött, míg Gecse Attila, a
fesztivál állandó fotósa önálló kiállításon mutatkozott be, amelyre
az elmúlt évek legemlékezetesebb
pillanataiból válogatott ki kb. 150
fotót. A fesztivál másik kísérőrendezvénye immár hagyományosan
a dísztökkiállítás, amelynek a címe
az idén nem véletlenül lett Kicsi,
kisebb, legkisebb. A mostoha nyári
időszámítás miatt ugyanis nem ta-

lálkozhattunk a tavaly megirigyelt
hatalmas sütőtökökkel. De talán
majd jövőre.
A zsúfolt házak előtt lezajlott fesztivál fődíját a kassai KGSzT nyerte
Zalán Tibor Vigyázat, a tetőn angyalok járnak című mesejátékával,
amelyhez Hundža Tamás szerzett
zenét. Az előadást Sebők Valéria, a
Csemadok Rimaszombati Területi

Választmányának az elnöke, aki a
társadalmi zsűrit vezette, meg is
hívta Rimaszombatba. Nívódíjat
a nánaiak és a füleki Zsákszínház
kapott.
Sebők Valéria a rendezvényről:
„Először vettem részt a fesztiválon, s nagy örömömre szolgált az,

Tökkiállítás, ezúttal a kistökök
domináltak

Gecse Attila hat éve a fesztivál állandó fotósa
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Szent Erzsébet a színpadon
Kassán Egressy Zoltán darabjával emlékeztek
A kassai Thália Színház a szinte már háziszerzőnek számító
Egressy Zoltán darabjával köszöntötte a Szent Erzsébet-évfordulót.
A színház felkérésére írt darab első
része a Bánk Bánból jól ismert II.
András magyar király és merániai
Gertrúd fiatalon meghalt lányának férjével, Lajossal való naiv,
romlatlan kapcsolatát mutatja
fel, míg a második rész az önfel-

áldozó, a betegeket és szegényeket segítő, legendákkal övezett,
méltatlan körülmények között
elpusztuló királynőt állítja középpontjába. A filmszerűen felépített
darab szokatlanul hű a történeti
eseményekhez, s inkább a részletes
cselekménymesélésre, mintsem
Erzsébet belső vívódásaira helyezi
a hangsúlyt. Az előadást Beke Sándor rendezte, a címszerepben egy
végzős pozsonyi színinövendéket,
Šafařík Katalint láthatjuk. Lajost

szintén egy „újonc”, Culka Ottó
alakítja. Mellettük Pólos Árpádot,
Kövesdi Szabó Máriát, Halmágyi
Sándort és Kelemen Csabát láthatjuk fontosabb szerepben. A metaforikus, nem túl látványos díszlet
Paulovics László munkája, a korhű
jelmezeket Szőke Anita tervezte.
Az előadással egyidőben a Márai
Stúdióban kiállítás nyílt, amelyen
Erzsébetet ábrázoló oltárképek fotóreprodukciói láthatók.
jdj

Gál Sándor *
majd ha
majd ha a csend
havas ezüstje / kicseng
s a zuzmara-lepte / bokrok föléd
hajolnak • majd ha megpihenni
az ég / alászáll s a vélhető
holnap / belülről felfehérlik
és semmi sem vet gátat
a mozdulatnak •
majd ha lesz szó / ott fent • és itt
alant / az árnyalatokra
* A költő a napokban lesz hetven
éves

Rimaszombat magyarsága is megemlékezett
A Tompa Mihály Klub polgári társulás karöltve a Bástya Egyesülettel
és a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi helyi szervezetével megemlékezésre hívta a rimaszombati és
környékbeli kultúra szeretőket.
November 19-én a Magyar Közösségi Házban fel elevenítették Szent
Erzsébet példás, önmegtartóztató,

köz-érdekében tevékenykedő életvitelét. A szegények védőszentjéről
Dr. Danis Tamás tanár úr tartott
nagyon felkészült és érdekfeszítő előadást, melyben felvázolta a
szent életfáját is /felvételünkön/.
A későbbiekben levetítették azt
filmet, illetve idézetekkel tűzdelt
fénykép összeállítást, mely a 2. Rá-

kóczi nyomában emléktúra (erről
bővebben következő számunkban)
Erzsébethez kötődő sárospataki
kegyeletteljes momentumokat hozta közelebb. S ahogy Danis tanár
úr fogalmazott a „kedves közösség
hangulata mindnyájunk lelki épülését szolgálta”.
Fotó és szöveg: moly

A Szent Erzsébet jubileumi év záróünnepsége Sárospatakon

800 év távlatából is példaértékű az élete

A sárospataki római katolikus
vártemplom zsúfolásig megtelt az
Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából meghirdetett jubileumi év
országos záróünnepségén. A szent
szülőhelyén vasárnap, november
18-án megtartott megemlékezésre
sokan érkeztek az ország különböző pontjáról, Felvidékről, de Rimaszombatból és környékéről is.
A Plébániatemplom körül is több
százan gyűltek össze, hogy részt
vegyenek a szentmisén, amelyet
hangosítókon s rádióban közvetítettek. Többeknek azonban
hiányzott a kivetítő illetve a TV
felvétel, amelyen figyelemmel is
kísérhették volna az eseményeket.

Az egybegyűlteket Sárospatak polgármestere köszöntötte, s kiemelte, hogy értékválságban szenvedő
országunknak nagy szüksége van
arra, hogy példát vegyen Szent Erzsébet életéről. A szentmisét Erdő
Péter bíboros, prímás, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia elnöke cerebrálta. A katolikus főpap
szerint Szent Erzsébet életszentségének titka: „Ne ítéljetek el senkit, akkor titeket sem ítél el senki.
Adjatok, és akkor ti is kaptok.” A
misét követően átadták a 1999-ben
alapított Szent Erzsébet rózsája-díjat, melyet ez évben Mádl Dalma, a
volt köztársasági elnök felesége az
irgalmasság és a szolgáló szeretet
erényeinek elismeréséért kapott.
Ezt követően Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke mondott ünnepi
köszöntőt a vártemplom déli bejáratánál lévő emléktábla avatásánál,
amelyre a szent egyik jelmondatát
vésték: „Tegyétek boldoggá az embereket!”
Fotó és szöveg: he
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GYÓGYSZERTÁRAK
A készültségi ügyeletek
ütemterve a 48. hétre
Hétköznapokon
Dr. Max Gyógyszertár a
Kauflandban 8-tól – 20 óráig
Szombaton
Media Gyógyszertár
8-tól–12-ig
MUNKASZÜNETI NAPOKON
december 1-én, szombaton
Kaufland Gyógyszertár
december 2-án, vasárnap
Polianka Gyógyszertár

FOGORVOSI ÜGYELET
December 1-én és 2-án 8-12-ig
MUDr. Tormová K.
Sport utca 1.,
tel. szám 0905 218 275

MEGHÍVÓK
Sulyok László Recski rabszolgák
című
kötetének bemutatója, a szerzővel dr. Praznovszky Mihály, a
Palócföld folyóirat főszerkesztője
beszélget.
Helyszín: Salgótarján, Balassi
Bálint Megyei Könyvtár
Időpont: 2007. november 26.,
17 óra
Előadással és dedikálással
egybekötött író-olvasó találkozó
Kamila Kay Strelka-Kankovával.
Helyszín: Rimaszombat, Matej
Hrebenda Könyvtár
Időpont: 2007. november 27. 16
óra
Szeretettel várják Önt Balogh
Erzsébet akvarell, pasztell és
tűzzománc képei kiállításának
megnyitójára, mely december 29ig tekinthető meg a Bóna Kovács
Károly Galériájában.
Helyszín: Salgótarján, Balassi
Bálint Megyei Könyvtár
Időpont: 2007. november 27.,
17 óra

VÉRT
ADTAK

MOZIMŰSOR
••••••••••••••
NOVEMBER 27, 28. és 29.
(KEDD, SZERDA,
CSÜTÖRTÖK)

A rimaszombati kórházban 2007. november 20-án az alábbi
személyek adtak önkéntesen vért:
Norbert Töke, Tamáš Bálint, Štefan Gaško, Rudolf Merčák,
Štefan Habodász, Darina Tomková, František Goceliak, Peter
Lecsö, Gejza Styavina, Radoslav Kántor, Adrian Krajňák,
Jozef Schön, Jozef Czene Rimaszombatból, Štefan Gembický,
Jaromír Gembický, Štefan Hanic Zeherjéről, Ľubomír Nágel,
Ivan Dianiška Tiszolcról, Peter Knechta, Marian Stieranka
Rimaráhóról, Božena Jánošíková, Ing.Zuzana Jánošíková
Gernyőpusztáról, Pavel Petráš Nyustyáról, Branislav Bakša
Fazekaszaluzsányból, Ján Palic Rimazaluzsányból, Marek
Laurinc Rimabreznóról, Ladislav Mikloš Oldalfaláról,
Tatiana Paprčková Bellényből, Zoltán Várady Csízből, Andrej
Bolacsek Szentkirályból, Ivan Cerovský Rimajánosiból,
Jaroslav Rusznák Varbócról, Ján Kromholc Rimakokaváról,
Jozef Deák Vecseklőről, Ján Deák Klenócról.

FELKOPPINTVA
amerikai komédia
Előadás kezdete: 17:45 óra
••••••••••••••
NOVEMBER 27, 28. és 29.
(KEDD, SZERDA,
CSÜTÖRTÖK)

A MÁSIK ÉN
pszichológiai thriller
Előadás kezdete: 20 óra
••••••••••••••
NOVEMBER 30.,
DECEMBER 1. és 2.
(PÉNETK, SZOMBAT,
VASÁRNAP)

Először adtak vért: Michal Václavik Alsósziklásról, Richard
Pasiar Nyustyáról, Michal Petrinec Rimaszombatból.
Minden véradónak köszönjük,
a Vöröskereszt rimaszombati területi választmánya

THE
MESSENGRES

Piros szalaggal az AIDS ellen
December elsején tartják világszerte az AIDS elleni harc napját. Szlovákiában ezen a napon csúcsosodik ki a Piros szalagok nevű AIDSellenes kampány, amellyel elsősorban a középiskolások figyelmét
szeretnék felhívni e súlyos betegség következményeire.

amerikai-kanadai
filmdráma
Előadás kezdete:
17:45 óra és 20 óra
••••••••••••••
j

10

hirdetés

2007. november 26.
INGATLANOK
* Sürgősen veszek három-négy szobás
lakást.
Tel.: 0918 712 792
1358-48
* Legolcsóbb bérlet a városban! /ČSAO
Areál és Gömöri Pékség/
Tel.: 0903 515 109.
880-51
*Bérbe kínálok üzlethelyiséget a Vasút
utcán. Tel: 0910 667 325
1390-49
*Eladó háromszobás szövetkezeti lakás
Tornalján az Iskola utca 18. szám alatt.
Info: 047/55 94364
1410-48

*Eladó 5 ár kert Kurincon. Közel a tóhoz. Csendes zóna. Tel: 0902 293 982
1417-48

*Lakást veszek Rimaszombatban. Kézpénzben fizetek, nem vagyok ingatlanközvetítő iroda. Tel: 0903531470 19.00
óra után pedig a 047/5634394.
1419-51

*Eladó épülőfélben lévő ház az IBV
lakótelepen Szabadkán. (a munka
nagyobb része már tető alatt) Tel:
0905446136
1426-49

*Bérbe kínálok vállalkozásra alkalmas
földszinti helyiséget a Fő téren. Tel:
0907884948
1429-50

*Bérbe kínálok helyiséget, mely alkalmas üzletnek, irodának, raktárnak.
Nem messze a városközponttól, Rimaszombatban. Tel.: 047/5631054,
5631264, 0903 531 470
1432-51

SZOLGÁLTATÁSOK
* Kőműves, festő , bádogos, hegesztő
munkákat vállalok. Minőség észszerű
áron. Tel: 0915 827 216
1398-50
* Meghívjuk Önöket újonnan nyílt
bútorbazárunkba Bátkában Rimaszécs
irányába. Nyitva kedd, csütörtökön,
szombaton 10:00 és 14:00 óra között.
Tel.: 0911 862 336.
1355-48
* TV, DVD, VIDEO JAVÍTÁS. Jabarov
Viktor.
Tel.: 0905 323 277, Družstevná 28.
1357-48
* Gépkocsiszállítás, költöztetés.

Tel: 0903 515 109
1104-50
* Professzionális könyvelés.
Tel: 0902 417 017
1115- 50
* JÓSLÁS KÁRTYÁBÓL /múlt, jelen,
jövő/. Hétfő – Péntek 8:30-16:00 óra,
Cserencsényi út 22. (a Munkaügyi Központ mellett) Rimaszombatban.
Tel.: 0915 228 482
1306-50

ÁLLÁS
* Keresk személyi gondozót Bécsbe.
(mint ápoló) Jó német tudással rendelkező, magasság legalább 1,75 cm, nem
dohányzó, jogosítvány szükséges (B).
Jelentkezni lehet: 0907 345 814.
1342-49
* Dolgozni szeretne és környezetében
nem talál megfelelő munkát? Amen�nyiben szívesen dolgozna Szlovákia
dél-nyugati részén vagy Magyarországon, jelentkezzen a 0905 785 607 vagy
a 0908 176 951 telefonszámon.
1282-49
*Idősebb úrhoz felveszünk személyi
asszisztenst – mobilt – házvezetésre.
Hívni 19 és 21 óra között. Tel.: 0910
987 537
1405
*Közgazdasági szolgáltatásokat kínálunk (egyszerű és kettős könyvelés),
adóbevallás, bérszámfejtés, tanácsadás.
Tel: 047/5631264, fax: 047/5631054,
m: 0903531470
1248-49

*Miskolci ital nagykereskedés gyakorlattal rendelkező üzletkötőt keres B,
C jogosítvánnyal Rimaszombatba és
környékére.
1428-49
Felvételt hirdetünk pincér, pincérnő alkalmazására a Fő téren nyíló
ÚJ KÁVÉHÁZBAN, Rimaszombatban! Info: 047/5631766; mob.:
0911/900476
1437-50

ÁLLATOK
* Eladó sertés. Ár megegyezés szerint.
Tel: 0907 431 547, 047/56 98 453
1340-48
* Eladók dobermanok, öthetesek.

Tel: 0905 357 884, 0905 357 993
1349-48
* Idősebb úrhoz felveszünk személyi
asszisztenst – mobilt – házvezetésre.
Hívni 19 és 21 óra között. Tel.: 0910
987 537
1405
* Eladó 250 kg és 180 kg sertés disznó. Ár megegyezés szerint. Tel: 0908
919 567
1380-48
* Eladó hízósertés 40 Sk/ kg Feleden.
Tel. 0908 551 556.
1382-49
*Eladó német juhászkutya, két darab,
rövidszőrű, beoltva. Tel: 0905261007
vagy 047/5697249 20.00 óra után.
1412-48

*Eladó húsra hizlalt sertés 130 kg fölött.
Egy kg ára 47 Sk. Tel: 0907857117
1416-49

*Eladó sertés. Tel: 0908265466

MEGEMLÉKEZÉS
Kik szívből szerettek,
soha nem felednek.
Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk november
27-én halálának ötödik
évfordulóján
Kacz Imrére
Rimaszombatból

1425-51

Jóságát, szeretetét nem
feledjük.

EGYÉB

Gyászoló felesége, gyermekei családjukkal és
testvérei.

* Eladó tüzelő fa – bükk, tölgy, alkalmas
kandallóba is. Tel.: 0908 420 777
1385-49

*Eladó új konyhabútor mosogatóval,
2,80 m, 9000,- Sk.. Tel: 0907 346 387
1599-48
*Eladó GLX 1.6 Felícia – kitűnő állapotban. Tel: 0907884948
1430-50
*Ismeri az Oriflame termékeit? Szerezze be időben a karácsonyi ajándékokat.
Rendeljen ingyen katalógust! Tel: 0907
849 964
1415-50

*Tatiana Longauerová – Cukrárska
výroba - Cukrásztermékek
Rimaszombat, Nyugat-lakótelep. Mobil: 0907 648 157
Újdonságok kínálat kedvező áron:
Torta 23 Ř – 1,20 kg – 200,– Sk : csokoládés, vaníliás, mogyorós-nugátos,
ananászos, karamelles, szárított.
Torta 250,- Sk-ért – ugyan abban az
íz választékban kocsi, macska, kutya,
autó, teherautó, vonat s különböző
formában.
Naponta friss sütemények árusítása a
közvetlenül az üzemben.
Újdonság – torták fényképpel.
Karácsonyra!
A helyszínen megrendelhet vagy megvásárolhat különböző félkész termékeket is.
1219-49

MEGEMLÉKEZÉS
2007. november 26-án lesz
egy éve,
hogy szeretett édesapánk,
nagyapánk, sógorunk
Mag Gyula
Rimaszombatból
itt hagyott bennünket.
Szeretettel gondolnak
rá fiai
Gyula és Péter
családjukkal.
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EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat

meghívja Önt:

A MAGYAR KONYHA ÍNYENCSÉGEIRE

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

ELSZÁLLÁSOLÁS
69 Sk-tól

Felveszünk:
pincért/-nőt.
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308

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

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

Rendeljen közvetlenül a gyártótól

Bartók Béla u. 6., 97901 Rimaszombat
Mobil: 0905 274 324, 0905 711 656
Tel.: 047/56 348 78, 56 319 39 Fax: 047/563 19
41

LILIPUT

gyermekruha
Eladás Quatro
hitelre is

AKCIA: 5-komorový profil v cene 4- komorové-

AKCIÓ: 6-kamrás profil – 3-kamrás árában

BICYKLE – SPORT cég
Hviezdoslav u. 19
Rimaszombat
(a Szociális biztosítónál)
Tel: 0475633764
Választék 100 kerékpárból, 2007-es modellek
kiárusítása, 40%-os kedvezmény Kellys, Dema,
Author típusokra. Eladás
részletre is. Garancia
levél és szervizelés.
Kapható szánka, bob,
korcsolya, hoki.
2898-48,50,51

Műanyag ablakokra
30%-os kedvezmény

Német ALUPLAST profil
MACO vasalás
beüvegezés U =1,0
Az ablakok és ajtók magasfokú minőségeWm2/K
EU-s szinten igazolt.
ISO 9001 és ISO 14001
Függőleges ablakredőny 180 Sk/m2 (24 órás expressz szállítási lehetőség)
• Garázskapuk
– 10%
• Műanyag kinti redőny – 10%
• Ablakredőny műanyag és euro-ablakokra * enteiőr anyag redőny * római
redőny * svéd ablak és ajtó tömítés * hajtjhatós kapu fóliák * bogárelleni
hálók * biztonsági ajtók és rácsok
• A külső műanyag ablakok alumínium lamellával is.

ERKÉLYEK BEÜVEGEZÉSE REDŐNYMÓDSZERREL

2623

Új AUTÓMOSÓ nyílt RIMASZOMBAT

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

787 Sk

2049

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

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

Megismerkedhetnek az autómosás legújabb technikájával kefe, vödör és
szivacs használata nélkül. Autója ragyogóan tiszta lesz, ön teljesen száraz

Rimaszombatban
a posta mellett
Meghívja Önöket
karácsonyi
bevásárlásra.
Kínálatunk:
- téli kabátok,
overálok
- meleg nadrágok
- disney pizsamák
- disney alsóneműk
2896-47, 49

A SZLOVÁK
VADÁSZSZÖVETSÉG
JÁRÁSI SZERVEZETE,
Mikszáth Kálmán utca 43.
sz. alatt

VADÁSZTANFOLYAMOT
SZERVEZ
kezdés és az előadás
időpontja
a jelentkezők igénye
alapján.
Jelentkezés és információk:
a fenti címen vagy
telefonon: 56 22 377,
0905 574 720
2907-49
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Šaľa–Rimavská Sobota 0:1
Megvan az első idegenbeli győzelem
Utolsó idegenbeli mérkőzésén
a rimaszombati futballcsapat
megszerezte első őszi idegenbeli győzelmét. Az ellenfél annak a Vágsellyének a csapata
volt, amely bajnokin még soha
nem győzte le Piszárékat.
„Jó lenne hűnek maradni a hagyományokhoz” – mondta még a
meccs előtt Mikuláš Komanický
edző, de rögtön hozzátette, ismerve a vágsellyeiek játékerejét,
kiegyezne a döntetlennel is. Ám
az a bizonyos játékerő sem az már,
mint akár egy évvel ezelőtt – a
Vág-partiak utoljára október 20án nyertek, és mesterük, Ladislav
Totkovič, ki tudja, meddig húzza
még a kispadon.
Csapatunk jó formáját előrejelezhette a válogatott szünetben elért
két győzelem (Podbrezová 1:0,
Zvolen 5:0), de Komanický még
így is visszafogott volt: „A bajnoki mindig más, mint a barátságos
meccs…”
Vágsellyén viszont már az első

percek megmutatták, valóban fellendülőben lehet a rimaszombatiak formája. A csapat nem állt be
védekezni, s a 15. percben vezethetett volna: a hazaiak hátvédje,
Gašparík ugyanis hazaadásával
Piszárt szöktette, aki a kapu mellé
lőtt. A hazaiak első helyzetére a 20.
percig kellett várni, Lancz lövése
kipattant Kuciakról, de Dékány túl
lomhán mozdult a labdára. A 24.
percben Lazúr fejelt a kapu mellé.
Ezután néhány vágsellyei akció következett: a 36. percben Simonides
kapott jó labdát a kapu előtt, de
nem tudott vele mit kezdeni, négy
perccel később Dékány maradt
egyedül a két középső védő között,
de túl finom mozdulattal akart kapura lőni. A 42. percben ismét nagy
helyzetbe került csapatunk: Lazúr
ugrott ki, s a kifutó Penksa már a
16-oson kívül mentett – hogy kézzel, lábbal vagy testtel-e, azt nehéz
lenne eldönteni, a rimaszombati
kispad hosszan reklamált.
Szünet után próbált aktívabban

játszani a hazai együttes, a 48.
percben Lancz remekül fordult
le őrzőjéről, s ívelése a kapufáról
pattant ki. Az 57. percben ismét
a vágsellyei kapitány került a középpontba: szabadrúgását viszont
Kuciak kiöklözte. A 65. percben
Piszár és Lazúr szép összjátéka
után ez utóbbi a kapu mellé lőtt, de
egy perccel később már örülhetett a
vendégkispad és a csapatot elkísérő maroknyi rimaszombati szurkoló: Gašparík újabb védelmi hibája
után a labda Čakajíkhoz került, aki
a bal oldalon üresen álló Filohoz
passzolt, s a szombatiak 7-esének
helyezett lövése a hálóban kötött
ki – 0:1!
A hazaiak próbáltak volna futni
az eredmény után, a 72. percben
ismét Lancz próbálkozott egy szabadrúgásból (Kuciak látványos
vetődéssel védett), de ennél több
helyzetük már nem volt. Ezzel
szemben a vendégek akár növelhették is volna az előnyüket: a 79.
percben Nachtman fejelt mellé, a
83. percben Piszár egy gyors kontra után a kapusba lőtt.
A lefújás után a rimaszombati öltözőből viszont világbajnoki győzelemhez illő csatakiáltás hallatszott,

miközben Mikuláš Komanický értékelt: „Jobb csapat voltunk, ellenfelünknek csak egy nagy helyzete
volt: Lancz kapufája, míg mi már
az első félidőben is legalább két
gólt lőhettünk volna”. A tréner hozzátette, a javulás oka ott keresendő,
hogy végre már nem a sérülteket és
a betegeket kell számolgatnia, az
egész csapat együtt tud edzeni.
Hogy nem csak egyszeri fellángolásról volt szó, azt már szombaton
újra bizonyíthatják Piszárék – 13
órától a listavezető eperjesi Tatran
játszik a rimaszombati stadionban.
B. T.
Šaľa–Rimavská Sobota 0:1
Góllövő: Filo (66.).
Sárga lap: Dékány, Tyčiak,
Lalák, ill. Filo, Zsivanovics.
Játékvezető: Tomčík, 402 néző.
ŠAĽA: Penksa–Kubištel,
Gašparík (69. Rojka), Vyskoč,
Mikla–Tyčiak, Lancz, Lalák,
Čirik–Simonides, Dékány (80.
Špánik).
RIMAVSKÁ SOBOTA: Kuciak–
Janečka, Rubint, Nachtman,
Mráz–Filo, Kučerňák,
Zsivanovics, Čakajík (74.
Siheľský)–Piszár (85. Čižmár),
Lazúr (91. Ádám).

Elkezdődött a fedettpályás idény az ŠK Tempus számára is
Elkezdődött a fedettpályás idény a TJ ŠK Tempus Rimaszombat
ifjú labdarúgói számára. Az első, hazai pályán megrendezett
tornát a KAC Kassa csapata nyerte.
Az 1995-ben született diákok tornájának eredményei:
ŠK Tempus – FTC Fülek 2:0 góllövő: Galo (2)
ŠK Tempus – SK Badín 4:1 góllövők: Galo (2), Bial, Petrus
ŠK Tempus – MFK Rimaszombat 2:3 góllövők: Petrus, Galo
ŠK Tempus – MFK Rozsnyó 4:3 góllövők: Galo (3), Petrus
ŠK Tempus – KAC Kassa 0:3
A torna legjobb kapusa Tomáš Máté Rimaszombatból, a legeredményesebb góllövő Michal Lenghart Rozsnyóról lett, míg a legjobb játékosnak
a kassai Juraj Duchoňt választották.
Végeredmény: 1. KAC Kassa 2. MFK Rimaszombat 3. ŠK Tempus Rimaszombat 4. MFK Rozsnyó 5. FTC Fülek, 6. ŠK Badín

Végeredmény: 1. Szepesváralja, 2. Dukla Besztercebánya, 3. Jupie Besztercebánya, 4. ŠK Tempus 5. Feketebalog
ov/j

Az idősebb diákok Badínba utaztak, ahol a negyedik helyen végeztek.
Eredmények:
ŠK Tempus – Dukla Besztercebánya 0:2
ŠK Tempus – Szepesváralja 3:5
ŠK Tempus – Jupie Besztercebánya 1:1
ŠK Tempus – Feketebalog 4:1

Gömöri

Gömöri Hírlap. Regionális hetilap. Kiadja a Rimaszombat-i Városi Hivatal. Főszerkesztő: Juhász Dósa János (tel.: 56 04 676, e-mail: jan.juhasz@rimavskasobota.sk Szerkesztő: Homoly Erzsébet (tel.: 58 11 310, e-mail: gomorihirlap@rimavskasobota.sk). Grafikai szerkesztő, töredelő: rec (e-mail: grafik@rimavskasobota.sk) A szerkesztőség címe:
97901 Rimaszombat (Rim. Sobota), Svätopluk u. 5, P.O.Box 79. Hirdetési iroda: Dana Vojteková (tel. 56 04 673, fax: 56 33 742, e-mail: gemerskezvesti@rimavskasobota.sk),
felvétel adott hét csütörtök 16 óráig. Hirdetési menedzser: Ing. Silling Géza (Mob.: 0907 255 600, 0910 913 191)
Lapzárta: csütörtök 12 óráig. Nyomda: Reality-Print, Rimaszombat, Fábry u. 10. Engedélyszám: 2/2000. Terjeszti: A Mediapress és magánterjesztők.

