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Rimaszombat polgármestere
50. születésnapját ünnepelte
Cifruš István polgármestert születésnapja
alkalmából közeli rokonai mellett felköszöntötték barátai, kollégái, egynéhány
képviselő, a Városi Hivatal dolgozói s
szerkesztőségünk is. Kérdésünkre, hogy
hogyan értékeli eddigi életét, a következő
választ adta: „Mindenek előtt köszönettel
tartozom a családomnak, feleségemnek,
aki nappalokat-éjszakákat egyedül volt,
amikor a világban botorkáltam. Mindig
igyekeztem pozitívan megélni a helyzeteket,
amelyek a 90-es években elég érdekesek voltak, mert vezető funkcióban álltam. Mindez
a családom, feleségem nélkül nem sikerülhetett volna.”
Városunk első embere elmondta, hogy
egészsége egyelőre jól szolgál, s bízik abban, hogy három év alatt még segít Rimaszombatnak, s egészségi állapota lehetővé
teszi, hogy továbbra is fogorvosként praktizálhasson. „Remélem, hogy mellettem áll
az angyalom, Isten s mindazok, akik eddig
is óvtak.” – nyilatkozott Cifruš, aki a mérleg csillagjegyben született. Az asztrológia
azt mondja a mérlegekről, hogy szívélyesek és diplomatikusak, emocionálisak s
szeretik az igazságot, kerülik a konfliktust,
s mindig a harmóniára törekszenek.
kan/he, Fotó: V. Vaš

Megnyitották az V. Győry Dezső
Kulturális Napokat
A Csemadok Területi Választmánya főszervezőként ötödik alkalommal rendezi meg a
Tompa Napokról átkeresztelt Győry Dezső
Kulturális Napokat. A nyitórendezvényre október 17-én került sor a Városkertben Győry
Dezső emléktáblájánál koszorúzási ünnepséggel, melyen közreműködött a Csemadok
Rimaszombati Alapszervezet mellett működő Blaha Lujza vegyeskar.
A kegyelet virágait elhelyezték a Csemadok
TV, az alapszervezet, a Bástya Egyesület
képviselői valamint Csomós Éva, aki az esti
órákban a Magyar Közösségi Házban tartott
felemelő s méltó emléket állító irodalomtörténeti előadást Győry Dezső életéről és munkásságáról.
Fotó és szöveg: moly

A tartalomból:
Mit gondol a szlovák-magyar viszonyokról Rimaszombatban? 2. oldal
A lelki egészség-világnapjáról 3. oldal
Magyar kulturális rendezvények 4. oldal
Rimaszombat mártírja
5. oldal
„Ha az Úr nem építi a házat, hiába
fáradoznak építői”
6. oldal
Agócs Gergely Gicén
6. oldal
Egy csésze kávé Szőke Attilával 7. oldal
Mikszáth Kálmán:
Az én Gyuri bácsim
8. oldal

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

főszerkesztői funkciójára.
Szakképzettségi feltételek:
bejezett felsőfokú- vagy teljes középiskolai végzettség
minimálisan 5 éves újságírói gyakorlat
Egyéb feltételek:
erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál
nem régebbi)
a közigazgatás problematikájának az
ismerete
szervezési képesség
a magyar nyelv megfelelő ismerete
A kérvényhez mellékeljenek:
kitöltött személyi kérdőívet
szakmai életrajzot a gyakorlat feltüntetésével
a Gömöri Hírlap szerkesztőségének
tevékenységére vonatkozó írásbeli
koncepciót
a végzettséget igazoló irat hitelesített
másolatát
erkölcsi bizonyítványt (három hónapnál nem régebbit)
A jelentkezési lapot a kérvény mellékleteivel együtt leadhatják személyesen
vagy elküldhetik postán, zárt borítékban, a „VK - NEOTVÁRAŤ” - nem felnyitni
megjelöléssel 2007. október 29-ig az
alábbi címre:
Városi Hivatal
Ing. Kovács László
a VH elöljárója
Svätopluk u. 9.
97901 Rimaszombat
A versenytárgyalás időpontját írásban
közlik a versenyeljárás azon jelentkezőivel, akik megfelelnek a kiírt követelményeknek.
MUDr. Cifruš István, MPH
a város polgármestere

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.

2227
Vadex, k.f.t,
Rimaszombati Húsvár
Bartók B.. 24., Rimaszombat
AKCIÓ:
Sertéscomb 135 SK/kg
Negyedcsirke fagyasztott 62 Sk/kg

Vasút u. 9, Rimaszombat
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Mit gondol a szlovák-magyar viszonyokról Rimaszombatban?
Simon Zsolt, országgyűlési képviselő, a Rimaszombati Járási MKP elnöke
Meglepően még jó a viszony. De egyértelműen látható
egy negatív elmozdulás, ami senkinek nem kedvez. Meggyőződésem, a hatékony együttműködés a megoldás.
Kovács László, a Rimaszombati Városi Hivatal elöljárója
Példaértékűnek tekinthető, ami talán a lakosság arányos
számbeli megoszlásának tudható be többek között, de a
tradicionális   egymásrautaltságnak is. A háborús időszakokat kivéve ez az egyensúly sohasem borult fel, a helyi
közélet szereplőinek többé-kevésbé sikerült megértetni
az emberekkel a kölcsönös tiszteletadás fontosságát. A
szélsőséges magatartást tanúsító egyedek mindig szemben találták magukat a többség elutasító magatartásával, mely talán ösztönösen ragaszkodik a nyugodt mindennapi élethez, amely úgy is gondokkal terhelt, nem kis
mértékben köszönhetően a „nagypolitika” közönyének a
határmenti régiók életszínvonalának hathatós javítása iránt.

Jana Uhrinová, a rimaszombati Körzeti Hivatal
elöljárója
Kissé elszomorít a politikai vezetők egyik s másik
oldalon tanúsított viselkedése, mert itt Dél-Szlovákiában békében és nyugalomban szeretnének
élni az emberek. Nincs senkinek sem szüksége
a feszültségre és a fölösleges viszálykodásra. A lapokat olvasva vagy a tévét nézve észrevettem mindkét oldaltól olyan nyilatkozatokat, amelyek negatív irányú érzelmeket váltanak ki. A személyes
tapasztalatom pedig az, hogy a hétköznapokban
a szlovák és magyar emberek közt nincs probléma.
Kérdezett: moly és kan
Fotó: archív

RÖVIDEN

Orosz István, a VH Oktatási Osztályának szakelőadója, a Rimaszombati MKP Alapszervezetének elnöke
Szerencsére a környezetemben nem találkozom ezzel a
problémával és remélem, hogy a kialakult helyzetet sikerül
minél hamarabb megoldani országos viszonylatban is, még
mielőtt óriási méreteket öltene. Úgy gondolom, az itt élők
nagy többsége más problémákkal van elfoglalva. Városunkat közösen kell szebbé, gazdagabbá és biztonságosabbá
tenni, amit csak összefogva tudunk véghezvinni.

Gránát a temetőben

Sebők Valéria, városi képviselő, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke
Úgy gondolom, mindig az a helyes, ha az ember az ilyen kérdésekre
a saját tapasztalata alapján válaszol. Lehet, hogy szerencsés helyzetben vagyok, de én eddig még, hál´istennek, nem tapasztaltam
a mindennapi együttélésben a „nagypolitika” negatív jelenségeit. Szlovák ismerőseimmel, barátaimmal emberi hangon tudjuk
megbeszélni a mindennapok gondjait, problémáit is. Van, hogy a
nemzetiségi kérdések megítélésében eltér a nézetünk, de azért még
nem kiabálunk egymásra. Politikai téren viszont kívánatos lenne,
hogy mindkét fél józan meggondolással, toleranciával üljön tárgyalóasztalhoz, s tényekkel érveljenek, s keressék a megoldást.

Folyik az őszi nagytakarítás a városban. A VKFV munkatársai
szedik a faleveleket, tisztítják a hulladéklerakatokat a temetőben, a Tomašová, Kráľ utcákban az Akasztóhegy mögött. A
betervezett kétszeri helyett negyedszer is lekaszálták a Rimalakótelep füves területeit, s fokozatosan a virágokat is elteszik
télire.

B. Kovács István, muzeológus,
a Gömör-Kishonti Múzeumegyesület elnöke
Az ilyen általánosan megfogalmazott kérdésre nem lehet egykét mondatban érdemben válaszolni – vagy csak semmitmondóan. Az ördög ugyanis a részletekben bújik meg. Másként éli
meg ezt a rokon, a szomszéd, a szurkoló, a diák, az értelmiségi,
a politikus... A csend nem feltétlenül az annyira kívánt megbékélést jelenti, olykor csupán a fegyverszünet jele. Általában
akkor ér véget, ha felvetjük sajátos nemzeti gondjainkat. Abban a pillanatban többségivé és kisebbségivé válunk. Amíg az
egyenjogúság és egyenrangúság csak hiú ábránd, jámbor óhaj,
amíg a rimaszombatiság nem írja felül a nemzeti hovatartozás
élményét, nem is lesz másképpen. A Rima mentén sem.
Michal Hruška , a Matica Slovenská rimaszombati
igazgatója
A mindennapi életben az emberek között normális viszony
van. A negatívumokat a nagypolitikában az MKP politikusai hívják elő. Az egyszerű embereknek más gondjaik
vannak, minthogy a szlovák-magyar viszonyokkal foglalkozzanak, mert azzal kell foglalkozniuk, hogy meg lesz-e a
napi betevőjük, hogy ki tudják-e fizetni a számlákat, s hogy
egyáltalán miből fognak élni.

A Városi Közterület-fenntartó Vállalat /röv. VKFV, szlov.: TSM/
munkásai a városi temetőben ásás közben II. világháborús
gránátot találtak. Petra Babulicová a BB Kerületi Rendőrség
szószólója lapunknak elmondta, hogy a lőszert tűzszerészek
hatástalanították.

Őszi munkálatok

Út- és járdajavítások

Rábely Pál a VKFV igazgatója lapunknak elmondta, hogy
bejeződött a Daxner téri járdaépítés, s az óvoda felé vezető Dobšinsky és a Gorkij utat javítják majd. A hónap végéig
szeretnék a Svoboda 28-35 és Vansová utcák járdái után az
út aszfaltozását is befejezni, ami előtt az ottani csatornákat is
kijavítják.

Megkárosította a villám

Többeknek feltűnhetett, hogy nem hallani a katolikus templom
harangjátékát. A magyarázat egyszerű, belecsapott a villám. „A
harangjáték kábeleit 280 ezer koronáért vettük. Ebben a pillanatban még sajnos nem tudjuk, hogy meg lehet-e javítani vagy
újat kell vásárolni.“ – nyilatkozta Rábely a VKFV igazgatója.

Ötletládák az élelmiszerboltokban

A Nyugat-lakótelepen és Szabadkán nemrégiben ötletládát
helyeztek el. A városrész vezetése arra számít, hogy a lakosok
ötleteiket, javaslataikat írásban ilyen formában eljuttatják
majd a vezetéshez. A Nyugat-lakótelep-Szabadka-Kelecsény
Városrészi Bizottság elnöke Jozef Slávik lapunknak elmondta,
hogy az így érkezett levelekkel üléseiken foglalkozni fognak,
s remélik a hatékony együttműködést és a problémákra való
megoldáskeresést.
kan/röv. moly
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Átadták az oktatás-nevelési támogatásokat
A Rákóczi Szövetség immár harmadik éve szervezi meg a beiratkozási program részét képező
oktatás-nevelési támogatási akcióját, melynek keretében több
száz nagylelkű adományozó
támogatása révén beiratkozási
ösztöndíjat adományoz mindazon felvidéki családoknak, akik
gyermekeiket magyar iskolák
első osztályába íratják. Az előző
évek gyakorlatához hasonlóan
az idei ösztöndíj-átadásokra is
két fordulóban - júniusban illetve szeptemberben került sor,
csaknem 40 felvidéki helyszí-

nen. Rimaszombatban és környéken két alkalommal is jártak
a Rákóczi Szövetség képviselői.
Elsőízben 2007. június 25-re a
rimaszombati kisdiákok mellett
a guszonai és rimajánosi gyermekek és szüleik; másodszor
pedig szeptember 13-án Bátka,
Rimaszombat és Feled környező iskoláinak elsősei és szüleik
kaptak meghívást. Csúsz László, a Tompa Mihály Alapiskola
igazgatójának ünnepélyes megnyitója után Kiss Péter ismertette a szülőkkel a beiratkozási
program stratégiáját, a magyar

iskolaválasztás mellett szóló érveket, majd átadta az arra jogosult és jelenlevő több mint ötven,
ősszel pedig a több mint kétszáz
kisdiák családja részére a 10
000 Ft összegű ösztöndíjat. Az
átadási ünnepségek szervezésében az előző évi gyakorlatnak
megfelelően a felvidéki Város
és Vidéke Célalapok, valamint a
helyi magyar iskolák képviselői
segítették a Rákóczi Szövetség
munkáját. Felvételünk a feledi
Szombathy Viktor Alapiskolában megrendezett átadási ünnepségen készült.
he

Rimaszombatban fórummal tiltakoztak a Beneš-dekrétumok ellen
2007. október 11-én
a Magyar Közösségi
Házban Rimaszombatban nyilvános fórumot
rendezett a Bástya
Egyesület és a Tompa
Mihály Klub a Benešdekrétumokról, azok
máig ható következményeiről, a háború
utáni kitelepítésekről
és deportálásokról. Az
est vendégei lévárti,
harkácsi és rimaszombati egykori csehországi deportáltak voltak. A
Beneš-dekrétumokról rendezett fórum első részében a jelenlévők
megtekintették Vörös Attila két rövid filmjét a magyarországi és csehországi kitelepítésekről. Közben az egykori kitelepítettek felidézték a
szomorú és szörnyűséges napokat, hónapokat, a teljes jogfosztottság
éveit. A jelenlévők tiltakoztak a dekrétumok érvényessége ellen, s
csatlakoztak Mihályi Molnár László Nyílt leveléhez, melyet a fórumon
felolvastak. Elhangzott még Szőnyi Bartalos Mária hasábjainkon is közölt írása: „A Beneš-dekrétum hatályban maradásáig minden nemzet
és nagyhatalom háborús bűnös!”
Fotó és szöveg: he

JELES NAPOK
A világban 1992 óta emlékeznek
meg minden év október 10-én a Lelki
Egészség Világszövetsége kezdeményezésére e világnapról, és az elmúlt
években világszerte számos szervezet csatlakozott a megemlékezéshez.
A Világszövetség 1948-ban alakult
az érzelmi és lelki zavarok megelőzésének, megfelelő kezelésének, a
mentális zavarokban szenvedők gondozásának és a mentális egészség
jobbításának elősegítése céljából. A
világnap célja a figyelemfelkeltés,

Mennyi pénz jutott a város sportklubjaira?
A képviselők októberi ülésükön az Ifjúsági és sportbizottság javaslata alapján jóváhagyták a városi sportklubok anyagi támogatását.
A városi jégkorong klub 150 ezer koronát,
a Mladosť Relax torna klub /cselgáncs, asztali tenisz, ju-jutcu/ 120 ezer
koronát,
az ŠK Slovan röplabda csapat 100 ezer koronát,
a Lokomotíva torna klub /birkózók, cselgáncs/ 100 ezer koronát,
a Járási Torna Egyesület 100 ezer koronát,
az ŠK Slovan kézilabda csapat 70 ezer koronát,
az ŠK Tempus /futball, tenisz/ 60 ezer koronát,
az 1. DFC /női futball, diák futball/ 65 ezer koronát,
az ŠK Uraken Torna Klub /karate/ 55 ezer koronát,
az Úszó klub 30 ezer koronát,
az AGB Spohypo tekézők klubja 25 ezer koronát,
a Modell klub /hajós és repülős modellezés/ 20 ezer koronát,
a Városi tenisz klub 20 ezer koronát,
a KST /gyalog, sí és magas hegyi természetjárás/ 20 ezer koronát,
a Securimag /motoros és adrenalin sportok/ 15 ezer koronát,
a Rendőrség sport klubja /asztali tenisz, sport lövészet/ 12 ezer koronát,
az OT Taekwondo WTF klubja 10 ezer koronát,
a DSTK /asztali tenisz/ 8 ezer koronát,
a Szlovák Speleológiai egyesület 5 ezer koronát,
a Carmina lovagló klub 5 ezer koronát,
a Kutyatudományok klubja 5 ezer koronát,
és a Skateboardosok klubja 5 ezer koronát kapott.
Végezetül itt szeretnénk megjegyezni, hogy a képviselőtestület a Városi Futball Klub polgári társulás javára nemrégiben 3 millió koronát szavazott meg.

kan/da

Rimaszombatban is megemlékeztek
a LELKI EGÉSZSÉG VILÁGNAPJÁ-ról

valamint a pszichiátriai problémákhoz és a pszichiátriai problémákkal
élőkhöz kapcsolódó előítéletek elleni
harc, a lelki egészség középpontba
állítása. Idén kapcsolódott a naphoz
a rimaszombati Lelki segély háza
is, amely október 12-én ünnepelte
fennállásának harmadik évfordulóját. A város lelki egészség központját
az OPORA G+N civil szervezet létesítette, évről-évre azon dolgoznak,
hogy a bajba jutottaknak megfelelő
segítséget nyújtsanak. A rehabili-

tációs központjukban négy műhely
működik, melyekben főznek, barkácsolnak, szőnek és kerámia emléktárgyakat készítenek. Munkájuk
gyümölcsét láthatták október 10-én
és 11-én a Fő téren, a könyvtár előtt
felállított standon is /képünkön/,
ahol meg is vásárolhatták azokat. A
szervezet aktivistái a két nap alatt
nefelejcset árultak, az összegyűjtött
támogatásokat a műhelyek fejlesztésére fordítják.
moly, Fotó: a szerző
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Magyar kulturális rendezvények
Rimaszombatban
A rimaszombati kultúrházban
vagyok, és az őszre tervezett
magyar kulturális rendezvények
iránt érdeklődöm.
Zsélyi Katalin, az intézmény munkatársa áll rendelkezésemre.
- Kezdjük szerintem olyan programmal, ami említésre méltó, de
már lezajlott.
- Két héten keresztül volt megtekinthető a VMK Ganevia Galériájában a Fügedi Márta Népművészeti
Egyesület kiállítása a „Kultúrák találkozása – Vendégségben Felvidéken”, mely október 16-án ért véget.
Az október 6-i megemlékezés az
aradi vértanúkra a városi köztemetőben, a 17-ei koszorúzási ünnepség a Városkertben Győry Dezső
emléktáblájánál, valamint Csomós
Éva Győry Dezső emlékezete című
előadása a költő életéről és munkásságáról a Magyar Közösségi
Házban, úgy gondolom, ezek mind
említésre méltó rendezvények.
- Valami aktuális programot
tudsz-e ajánlani?
- Igen. Október 22-én hétfőn
13.30-kor nyílik kiállítás Dr. Szőke Attila fényképeiből „Makroképek”címmel a Tompa Mihály
Református Gimnáziumban a
Csemadok Területi Választmánya
szervezte V.Győry Dezső Kulturális
Napok keretén belül. Ugyanezen a
napon 17 órakor a Közösségi Házban Juhász Attila rimaszécsi plébánossal Danis Tamás beszélget.

Téma a „Kereszténység és nacionalizmus”. Október 23-án gyertyagyújtással egybekötött megemlékezés lesz a köztemetőben az 1956-os
forradalom áldozatai tiszteletére.
- Vegyük sorra a közeljövő rendezvényeit. Ha javasolhatom, közöljük témák szerint a kínálatot.
Legyen elsőként a színház.
- A Kassai Thália Színház az ősz folyamán kétszer is ellátogat városunkba,
október 26-án a „Tóték” című előadásával, november 28-án pedig a
„Gyertyafénykeringő” című zenés
játékkal. Szervezett közönség részére 2 előadást tervezünk október
30-án: Petőfi: A helység kalapácsát
a Szevasz Színház, a Hétszín búzaszemet pedig az Árgyélus Színház
tolmácsolásában. Ezek gyerekprogramok, amikre még a vidéki
iskolák jelezhetik részvételi szándékukat a 0904 43 75 47-es telefonszámon. Ezenkívül december 6-án
lesz Mikulás-napi műsor kicsiknek:
kézműveskedés, táncház, filmklub
és a Forrás Színház előadásában
a „Csalóka Péter” című zenés mesejáték. Decemberben a Tűzvirág
Művészeti Együttes „Vitéz László”
bábjátékával látogat el hozzánk,
a füleki Zsákszínház pedig Július
Barč-Ivan „Anya” című művét hozza el a középiskolásoknak.
- Következő téma legyen a zene.
- Ami a komolyzenei koncerteket
illeti, Peter Šiket (fuvola) és Dušan
Šujan (zongora) nevét említeném,
az ő muzsikájukat október 30-án

hallhatják az érdeklődők, november
végén pedig a Pressburger Quartet
kamarakoncertjét. Remélem, jó hír
a népzene és néptánc kedvelőinek,
hogy november 10-én a Szőttes
néptáncegyüttes legújabb műsorával, az „Egy este a Szőttessel” látogat el városunkba. Decemberben
Kodály Zoltánra emlékezünk egy
jótékonysági koncert keretén belül.
- Mi a kínálat a képzőművészet
terén?
- November végén nyílik és az év
végéig lesz majd megtekinthető a
VMK Ganevia Galériájában a Rovás képzőművészeti tábor résztvevőinek alkotásaiból készült kiállítás.
- Verseny várható-e ebben az időszakban?
- Igen, december elején lesz a
„Dobré slovo” elnevezésű regionális szlovák nyelvű vers- és prózamondó verseny a magyar tanítási
nyelvű alap- és középiskolások
számára. Ennek helyszíne a Bátkai
Alapiskola.
- Esetleg valamilyen érdekes előadás?
- „Királyok itala – italok királya”
című, Forrás Péter, tokaji borász
borkóstolóval egybekötött előadását a szőlőtermesztés és a borkészítés fortélyairól tudnám ajánlani. Az időpont november vége, a
helyszín pedig a Hubertus étterem.
Továbbá megemlíteném a Mács József írót bemutató filmet, melynek
címe „Ahonnan elindultam – Mács

MEGHÍVÓ

V. Győry Dezső Kulturális Napok rendezvényeiRE
2007. október 22 (hétfő)
13.30 “MAKRO-képek“ - Dr. Szőke Attila fényképeiből készült kiállítás megnyitója
( Tompa Mihály Református Gimnázium )
2007. október 27 (szombat)
11.00 Tiszteletadás Rimaszombat szülötteinek
- koszorúzással egybekötött megemlékezés
Győry Dezső, Blaha Lujza és Pósa Lajos sírjánál
(Budapest - Farkasréti temető, Kerepesi-temető)

József portré”, e film vetítésére november elején kerül sor a magyar
tannyelvű alap- és középiskolákban. November 19-én Szent Erzsébetre emlékezünk. És: november
24-én szombaton Katalin-bál!
- Nem mindig mondtál pontos
időpontot...
- Igen, tudatosan. Igaz, tervezett
időpontok már vannak, de ez - tapasztalatból tudjuk - még változhat.
Ha valakit egyik-másik rendezvény
érdekel, pontos információhoz
juthat a szervezőknél (Csemadok,
MKP, VMK), a magyar könyvesboltban, a Gömöri Hírlap vagy a
www.rimaszombat.eu és a rimaszombat.polgarinfo.hu honlapok
hasábjain.
- Abból, ahogy fogalmaztál, arra
következtetek, hogy nemcsak a
VMK rendezvényeiről van szó...
- Valóban, az említett programok
között ott találhatók a Csemadok
Területi Választmánya, a Csemadok ASZ, az MKP, a Tompa Mihály
Klub, a Bástya Egyesület és a VMK
rendezvényei. Hadd mondjam el,
hogy ez az első közös eseménynaptár. Régi kezdeményezés, hogy
egy ilyen terv kidolgozásával koordináljuk a helyi magyar kulturális
szervezetek tevékenységét. Így talán nagyobb esély van arra, hogy
együtt és ne egymásnak akaratlanul
is keresztbe szervezve dolgozzunk.
- Köszönöm a beszélgetést.
Balázs Emese

Dél-Gömör öröksége
– kiállítás a
putnoki Gömöri
Múzeumban

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság tisztelettel meghív minden érdeklődőt a „Dél-Gömör öröksége”
című kiállítás megnyitójára a Gömöri
Múzeumba ( Putnok, Serényi László tér
10.) 2007. október 23-án (kedd) 14 órára.
A vendégeket köszönti: Veres László, megyei múzeumigazgató és Tamás Barnabás,
Putnok Város polgármestere. A kiállítást
Dr. Kovács János, Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzat főjegyzője nyitja
meg. Közreműködik: Bulláné Farkas Beáta
gitár- és előadóművész.
Balázs E.

5

KÖZÉLET

2007. október 22.

56 évvel ezelőtt végezték ki Budapesten ifj. Fábry Zoltán huszárőrnagyot

Rimaszombat mártírja

Ifj. Fábry Zoltán 1911. 7.19-én
született Rimaszombatban. Édes-

apja Fábry Zoltán m. kir. rendőr
főtanácsos, anyja Pálmai Margit
volt. Nagyapját Fábry Jánost tanár,
múzeumalapítóként ismerjük, aki
idén száz éve hunyt el. A katonai
főreáliskola elvégeztét követően
1934-ben a Ludovika Akadémián
avatták hadnaggyá, majd a 3. huszárezredhez helyezték. 1937-től
1943-ig előbb a IV. Csendőrlovas
alosztályban, majd átszervezés
után a IV. önálló huszárszázadban szolgált. Alakulata arcvonal
mögötti tisztjeként részt vett a
felvidéki, erdélyi bevonulásban,
illetve az 1939-es kárpátaljai majd
az 1941-es délvidéki hadműveletekben. 1939-ben főhadnaggyá,

1942-ben pedig századossá léptették elő. 1943 január 5-től április 28-ig mint a X. önálló huszárszázad arcvonal mögötti tisztje,
lovas félszázadának parancsnoka
volt. A 2. hadsereg oroszországi
hadszínterén
frontszolgálatot
teljesített. 1943. 8. 15-től 1944
8. 20-ig a IV. hadtest parancsnokának személyi segédtisztje, az
1944. 9. 16-i csermői sebesüléséig a 4. tábori póthadosztály felderítő pótosztály huszárszázadának
parancsnokaként, a dél erdélyi
hadszíntéren harcolt. Ezt követően az egri kórházban ápolták.
1945-ben Felsőszelin a Huszár
Kiképző és Felszerelő Központnál
tevékenykedett. 1945. áprilisában a 4. honvédkerületi parancsnokság lóügyi előadója. 1948-ban
különböző beosztások után a HM
kiképzési osztályán dolgozott.
1947-ben őrnaggyá léptették elő.
1950-ben a Budapesti Katonai
Törvényszék
„folytatólagosan
elkövetett hűtlenség bűntette miatt” halára ítélte, s 1951.2 22-én
Budapesten kivégezték. 1991ben rehabilitálták, posztumusz
ezredessé léptették elő.
Egy igazi magyar lélek, egy hős felvidéki magyar sorsa....Valljuk be,
nemigen tudtunk erről a vitéz fér-

fiúról, vagy ha hallottunk is róla,
mélyen hallgattunk. Nem adatott
meg, hogy megélje 40. születésnapját. Küzdelmes, harcokkal teli
élete volt, védte a magyar hazát,
ameddig erejéből tellett. Háború
után is igyekezett azt szolgálni,
de a haza akkori irányítóinak nem
volt szüksége tiszta, igaz magyar
lelkekre, így hát örökre elnémította. A Fábry névhez hű maradt,
1848/49-es honvéd nagyapjára,
aki a magyar szabadságért küzdött alig száz évvel korábban, nem
hozott szégyent.

Őrizzük meg e nagyszerű férfiú emlékét, s találkozzunk
október 23-án este 18 órakor a
temetőben, a nagykeresztnél, s
gyújtsunk gyertyát Fábry Zoltán
édesapjának sírjánál, így emlékezvén a Fábryakra, s a mártírhalált halt huszárőrnagyra, s az
1956-os forradalomra.
/Forrás: Bene-Szabó: A magyar
királyi honvédhuszár tisztikar
1938-1945, Heraldika Kiadó,
2006 /
Vörös Attila
Fotó: moly

Rimaszombatban szolgálatot teljesített,
második világháborús katonatisztek nyomában

Idén az október 6-i megemlékezésre városunkba érkezett Dr. Somosi György Péter jogász
Budapestről. Részt vett a temetőben az 184849–es emlékoszlopnál, valamint a szabadkai
1943-as honvédhuszár emlékműnél tartott
megemlékezésen. Somosi úr anyai nagyapja

1944-ben a városban lévő tüzérkaszárnyában
szolgált, mint százados. Vezekényi László százados Zólyomban született, felvidéki, Léva
környéki nemesi család sarja. Trianon után
kénytelen volt elhagyni szülőföldjét, a család
Budapesten telepedett le. A 2. világháborúban Rimaszombatba vezényelték a századot,
Vezekényi százados úr itt lakott egykoron a
Vasút utcában. A tüzérek Galíciába vonultak
a városból, résztvettek a Kárpátokban vívott
csatákban, majd a magyarországi harcokban.
A százados később megsebesült, majd amerikai
fogságban volt végül hazakerült, Budapestre.
Egész élete folyamán osztályidegen volt, ő s
családja, gyerekeit nem vették föl a főiskolára,
meghurcolták, megszégyenítették származása
miatt, nem képesítésnek megfelelő munkával
kellett megkeresni kenyerét. 1997-ben halt meg
Budapesten. Dr. Somosi, az unoka nemcsak
nagyapja, de más, 2. világháborúban szolgált,

ill. elesett katonákkal, azok sírjainak felkutatásával is foglalkozik szabadidejében. Legutóbb
Budca határában sikerült beazonosítani három
magyar honvéd sírját. A szlovák egyház és a hivatalok segítőkészek voltak ebben az ügyben.
Dr. Somosi a jövőben is folytatni szándékozik
ilyen irányú, kétségtelenül nemes, áldozatkész,
feltáró munkáját a Felvidéken. Munkáját a rimaszombati egykori honvédek, veterán magyar
harcosok tudásukhoz, emlékezőtehetségükhöz
mérten segítik. Ezeddig Rimaszombatban sikerült beszélnie Nagy Kálmán huszárezredessel,
aki a legöregebb, 98 éves huszártiszt Magyarországon, valamint Vályi Gyula századossal,
aki városunkban él. Tóbik István, egykori tüzér,
hadapród-őrmester valamint Szívos Árpád tizedes, egykoron a rimaszombati kaszárnyában
szolgálatot teljesítő honvédek is segítették a
doktor úr kutatásait.
osati, fotó:he
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ÉLETHELYZETEK
Több nagyvárosban megszületett a lehetőség, névtelen szülőanya - névtelen kisbabáját elhelyezheti a kórház e célból kijelölt
helyére. Nem vitatom, fejlődő, nemzetközileg és politikailag immár „uniós” világunkban – legyen bármilyen is – kegyetlen, de pozitív ez a cselekmény.
Nem egy esetben viszontláttuk a boldog
családot, aki évek óta meddő várakozás
után végre gyermekhez juthatott. Bizonyára nem egy vagyok a sok közül, aki
hosszú éveket vártam arra, hogy magamhoz ölelhessem a kislányomat. A napokban sikerült segítenem, ha nem is közvetlenül, de sikeresen egy édesanyán, aki
hiába várt a második gyermekére. Sikerült
tanácsot adnom családom révén, s szinte
hihetetlen, hogy a városunk kórházához

2007. október 22.

Mindent a gyermekért

évekig folyamodó anyuka egy közeli város
kórházából kislányra talált, nem egész három hónap után.
Összetalálkoztunk egy folyosón, segíteni
szerettem volna felemelni az édesanyának a babakocsit. Amikor rápillantottam,
meglepetésem nem ismert korlátokat. Ő
volt a kismama, és boldogan mutatta a
gyermeket.
Nehéz korban élünk, mindenki úgy segít
magán, ahogy körülményei engedik. A
becsület ennél sokkal többet ér. Remélem
ezek a gyerekek boldog, kiegyensúlyozott
körülmények között érednek majd felnőtt
emberré, ebben a nehéz, sokaknak vívódó
körülmények között élő társadalomban.
bm
Illusztrációs felvétel

Egy csésze kávé Szőke Attilával
Egyik kedvenc időtöltésem, egy
finom csésze kávé kortyolgatása
közben a Rimaszécsen élő Szőke
Attila fotóművészt, a 2.Nyári Balog-völgyi Fesztivál egyik alkotóját hallgatom.
- Ha jól tudom, foglalkozását tekintve állatorvos.
- Igen. Röviden magamról annyit,
hogy Tornalján születtem, ott végeztem el a gimnáziumot, majd tanulmányaimat Kassán, az Állatorvosi
Egyetemen folytattam, ahol 1988-ban
doktoráltam.
- Hogyan és mikor jött rá, hogy érdekli a fotózás?
- Még alapiskolás koromban ismerkedtem meg a fotózással, és azóta is,

de főleg a digitális korszak beköszönte
után, a szenvedélyem, a hobbim maradt.
- Azon belül melyik terület foglalkoztatja?
- Leginkább a természetfotózás, azon
belül a makro-fényképezés, az apró,
szabad szemmel csak nehezen megfigyelhető világ színei érdekelnek, de a
fotográfia egyéb területei felé is el-elkalandozok.
- Ez a kalandozás elég sikeresnek
bizonyul...
- Igen...Néhány éve egy cseh internetes fotómagazin makrofotó-pályázatát
sikerült megnyernem, 2006-ban pedig
a Panasonic által szervezett nagyszabású fotópályázaton két fotóm került
be a legjobbak közé, több mint 16 000

beküldött kép közül. Tagja vagyok az I.
Cseh Makrofotó Klubnak.
- Az érdeklődők hol találják meg képeit?
- Képeim megtalálhatók a www.
fotoaparat.cz/szökeattila és a www.
fotozz.hu/blondiea weboldalakon.
- Rimaszombatban a napokban nyílik kiállítása...
- Így igaz, az V. Győry Dezső Kulturális Napok keretén belül „Makroképek”címmel nyílik kiállítás a fényképeimből a Tompa Mihály Református
Gimnáziumban 2007. október 22-én
hétfőn 13.30-kor, ahová minden érdeklődőt ezúton is szeretettel meghívok.
- Köszönöm a beszélgetést.
Balázs Emese

A helyi passzivitás nem gyümölcsözhet…
Mint ahogyan arról már hírt adtunk
szeptember utolsó hetében Rimaszombat városa az SVT szervező és
tanácsadói iroda társszervezésében
megrendezte az 5. Gömör-Expót és
a 2. Euro-Rima Expót. Az általános
szlovák-magyar szerződéskötési és
kereskedelmi kiállításon ötven kiállító kereste a kapcsolatot leendő
partnereivel. A Városi Művelődési
Központ alkalmi kiállítótermeiben
helyt kapott az építészeti-, belső
építészeti-, lakberendezési-, egészségügyi- termékek népszerűsítési
standjai mellett Rimaszombatot és
a környéket bemutató „állomások”
is. /felvételünkön/ Sajnos a rimaszombati cégek és vállalkozások
nem nagyon képviseltették magukat, s csupán hat helyi vállalkozó

prezentált a kiállításon. Pedig ettől jóval több üzletember van Rimaszombatban… A messzebbről

jövők, mint pl. Poprád, Pozsony,
Besztercebánya, Rozsnyó, Kassa,
Debrecen, Miskolc, Arnót viszont

fontosnak tartották, hogy termékeiket a kiállítás által is megismerje a rimaszombati közönség. Az
egészségvédő eszközöket, a tüzelőanyagokat illetve háztartási felmosókat kínáló vállalkozások vezetői
lapunknak azt is elmondták, hogy
szívesen jönnek Gömörbe, mert
minden gazdasági mutatót megcáfolva az emberek itt érdeklődőek, és
nyitottak az újdonságra. Valamint
az is kiderült, hogy maguk a kiállítók egymásnak is potenciális célpontok voltak. Az eredményesség
azonban csak pár év múlva mérhető le, de mindesetre a kiállítók azt
igazolják, hogy érdemes részt venni
az ilyen cégbemutatókon.
moly
Fotó: a szerző
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„Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak építői“

Nagybalogon a református templom a 18. század közepén épült. A
feljegyzések szerint 1891-ben alakult meg az első egyházi férfi-kar,
s azóta is élénk kulturális élet zajlik
a községben, azzal a különbséggel,
hogy a férfikart 2002-ben felváltotta a női-kar. A múlt század közepe
táján volt a templom első komolyabb tatarozása, amikor a háborús

károkat is kijavították. Azóta az
idő vasfoga kifogott a templomon,
s felújítást igényelt a födém 1992ben, a tető 1998-ban, a belső falak
2001-ben. 2002-es évben a parókiát
tatarozták, s ebben az esztendőben
adakozók jóvoltából sor kerülhetett a templom külső felújítására
is. Ezidáig a munkálatok összkiadása eléri a kétmillió koronát. A
református egyháznak kölcsönt is
fel kellett vennie, hogy nemes terveit megvalósíthassa. A templom
környezete ugyan már rendezett
állapotba került, de a nagybalogiak
tervezik a kerítés teljes felújítását is.
A templomszentelésre szeptember
utolsó szombatján került sor, melyen részt vettek a környező falvak
és Nagybalog egykori beszolgáló
lelkészei; Csáky Pál, az MKP elnöke; igét hirdetett Ft. Erdélyi Géza
püspök; szólt az ünneplőkhöz Nt.
Nagy Ákos, esperes; s minden adakozónak és segítőnek megköszönte

a munkáját Nt. Sasák Attila lelkész és Pecsők Gyula gondnok. Az
ünnepségen közreműködött Ibos
Emese, a rimaszombati kvartett és
a nagybalogi női-kar Lévay Tibor
vezetésével. A pár éve még nagyon
szomorú képet mutató református

Agócs Gergely Gicén
Agócs Gergely etnográfus-előadóművész
gömöri turnéjának első állomása Gice,
majd Kálosa, Fülek, Csákányháza volt,
ezeken a helyeken a helyi óvodásoknak
és kisiskolásoknak zenélt és mesélt a népi
hangszerek keletkezéséről, azok megszólaltatásának módjáról. A turné következő
állomása október 23-án Sávoly és Fülek.
Kelemen Julianna, a gicei alapiskola igazgatónője az előadást követően lapunknak
elmondta, hogy a rendezvény nagyon
tetszett, úgy a tanulóknak, mint a pedagógusoknak. „A gyermekek csakugyan
rendhagyó zeneórán érezhették magukat.
Nagyon pozitív dolog az, hogy a hangszereket valóságosan láthatták, tapasztalhatták a hangjukat. Agócs Gergely művész úr
is jól tartotta a kapcsolatot a közönséggel,
nagyon ért a gyerekek nyelvén. A hangulat
oldott volt, szinte családias. A bemutató után még sokáig beszéltek róla a gyerekek. Jól
emlékeztek a zenére, a hangszerekre. Szerintem, ha lehetséges, minél több ilyen rendezvényt kellene hozni az iskolákba, főleg a falusi kisiskolákba. A mi tanulóink többnyire
hátrányos szociális helyzetűek, nemigen tudnának elmenni színházba, illetve hangversenyre. Teljes szívemből támogatom a szervezők áldásos munkáját. Remélem, a közeljövőben is találkozunk, ilyen rendezvények alkalmával.”- mondta az igazgatónő.
Balázs Emese, Fotó: Benedek L.

Jön a Batyu Színház Gesztetébe
Október 30-án, kedden délelőtt 11 órai
kezdettel a budapesti Batyu Színház lép
fel a gesztetei alapiskolások részére a helyi kultúrházban Móricz Zsigmond: „A
szegény ember gazdagsága” című zenés

előadással. Az előadás iránt érdeklődők
Zagyi Katalinnál, a helyi alapiskola igazgatónőjénél jelezzék (0908 93 45 79) a
részvételi szándékukat.
BE

templom híveinek igyekezetéből,
Isten áldásával meg tudott újulni, s
ahogyan a püspök úr mondta – fontos, hogy anyanyelvünk műhelye és
mentsvára legyen, hogy még hosszú
évtizedekig szolgálja a helyieket.
Fotó és szöveg: homoly

VENDÉGCSALOGATÓ

Gicébe, ahol végetér a magyar Miatyánk
Nagyrőcétől 20 km-re délkeletre a Murány bal partján fekszik Gice (szlovákul Hucín) község, a nagyrőcei járásban.
2001-ben 781 lakosából 391 cigány, 207 magyar és 149
szlovák. 1327-ben említik először, már a 14. század első felében állt plébániatemploma. A falu földesura a helyi nemes
Giczey család volt. 1427-ben 32 portával adózott. 1677-ben
Giczey Zsigmondnak kétemeletes fa udvarháza volt itt. A
Czékus család a 18. században lett a falu birtokosa. Czékus
Mátyás ekkor vette nőül Giczey Máriát a birtok örökösét. A
család kastélyt is építtetett itt, mely ma is a község egyik nevezetessége. A Fáy család szintén házassággal került a falu
birtokosai közé. 1871 és 1891 között Fáy Gusztáv a vármegye alispánja volt, tőle pedig fia örökölte ezt a tisztséget. A
család kastélya ma iskolaként és kultúrházként működik. A
község birtokosai voltak még a Diószeghy és Orosz családok. Lakói mezőgazdasággal, mészégetéssel, fazekassággal foglalkoztak. 1910-ben 530, túlnyomórészt magyar lakosa volt. Ma a községet mintegy fele részben romák lakják,
a magyarok aránya 30%, a szlovákoké 20%.
/Forrás Wikipédia-szabad lexikon/
Az első cigánycsaládokat a községek rossz minőségű, akkor
még külterületi részeire telepítették le, és így kialakultak e
falvak ősi cigány részei, ahol ma is főként a régebben, az
első előtt és a két világháború között érkező cigánycsaládok
laknak, Gice keleti részén. Az 1960-as, 1970-es években
érkezett újabb cigány betelepülők egyrészt beházasodással
a telepeket erősítették tovább, másrészt viszont az elöregedés miatt fokozatosan üressé vált házakba való betelepüléssel már a falvak belső, központi részeibe is beköltöztek. Az
újabban érkező cigánysághoz hasonlóan a második világháború után beköltöző szlovák családok sem különülnek
területileg el a magyaroktól. A cigányság endogámiájával
ellentétben elszaporodó vegyes, szlovák-magyar házasságok Gicén szintén oldják a község nemzetiségi térszerkezeti képét. /Forrás:www.foruminst.sk/
Balázs Emese
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MIKSZÁTH KÁLMÁN: AZ ÉN GYURI BÁCSIM
DIÁKKORI DOLGOZATOK, 1865
Humoreszk (1. rész)

Már a mi családunkban megvan mindenkinek a maga originalitása, p. o. az
apám nem issza a bort, csak vízzel; én
meg megiszom ugyan a bort víz nélkül is,
de a matézishez megint nem értek, csak
a preferanc mellett. Továbbá a kigörbített csizmasarkot iszonyúan kedvelem,
a német nyelvet pedig rettenetesen nem
szeretem.
...Bezzeg ha még élne az én szeretett
Gyuri bácsim, be a torkomra forrnának
ezek a zseniális tulajdonságok!
... Gyuri bácsim valóságos apám volt e tekintetben, kivévén azt a fennérintett izét,
hogy a bort ő is megitta, lett légyen az a
maga szükségében vagy nem.
...Szegény Gyuri bácsi! miért is kellett neki
olyan hamar elporlani! mért nem érhette
meg a tavali esztendőt, mikor az a sok jó
bor termett Nógrád vármegyében!
Bizony, bizony elájult volna az örömtől,
még talán azt is megbocsátotta volna,
hogy mikor a negyedik klasszisba jártam,
egyszerre négy szekundám volt.
Ad vocem szekunda!
Hát bizony nekem anno 1859 nagyon kijutott ebből a portékából. Még magam is
megcsóváltam a fejem, mikor a jó emlékezőtehetségű M** tanárom felolvasta a
grádics előtt. Nevezem pedig jó emlékezőtehetségűnek azért, mert minden eddigi
négy év alatt elkövetett csínyjeimet úgy el
tudta beszélni az én kedves Gyuri bácsimnak, mintha csak könyvből olvasta volna.
Az én Gyuri bácsim pedig, akit apám
küldött be maga helyett az examenre, vágott erre szörnyűségesen savanyú képet,
aminek az lőn folytatása, hogy mikor kijöttünk a tanár úr szobájából, illedelem
ide, illedelem oda, úgy hátbaütött hosszú
tenyerével, hogy magam is azt gondoltam,
miszerint se nem több, se nem kevesebb,
egy rettenetes ménykő esett a hátam közepére...
- Jaj nekem... Odavagyok!
- Hallgatsz, gazember!
- De mikor fáj ám - feleltem siránkozó
hangon.
- Hát az időt haszontalanul elfecsérelni
nem fájt ugye? Kötnivaló! No, hiszen kerülj csak apád elé!
Én úgy tettem, mintha nem értettem volna
amit mondott, s egész flegmatice kezdtem
dúdolni az akkoriban divatos nótát:
»Hallod-e te, hallod-e te csirke?
Megenném én a te nyakad sülve.«
Erre az én urambátyám arca egyszerre
kezdett kigömbölyödni.
- Akkurát, öcsém! Hol lehet itt rántott
csirkét enni? Hol itt a vendégfogadó?
Én megkötöttem magam. Nem szóltam
semmit.
- No, ne légy gyerek! Mit haragszol?...

Mintha bizony az orrodat haraptam volna
le, vagy mi? Ne félj, majd szólok apádnál,
hogy a tanárok csak igazságtalanságból
buktattak meg.
Nekem sem kellett több, siettem Gyuri
bácsi kegyét megérdemelni.
- Hogyan is tetszett kérdezni? Aha, csirke... Tessék utánam jönni!
Elértünk a »Három Rózsá«-hoz. Az én
urambátyám tökéletesen boldoggá lett.

kihúzott a bugyillárisából egy szépen
összehajtogatott papirost, amiben én
rögtön klasszifikációmra ismertem.
- Idenézz, öcsém! Nagy áldozatot teszek érted, - s ezzel meggyújtván a gyufát, egész gravitással tartotta a fatális
iskolai bizonyítvány alá.
Lélegzetem elállt, szemeim merően tapadtak oda. A lángok nyaldosva csaptak össze felette. Egy pillanat alatt csak

Tavaszi rügyek. Selmecbányai és rimaszombati elbeszélések. Mikszáth a gimnázium felső osztályait járta a csodált városban: a felvidéki Selmecbányán. Istenem, mennyi látnivaló! - kiált föl a Tavaszi
rügyek bevezetésében. Az én Gyuri bácsim még diákkorából, az
önképzőkör tagjának tollából való. Egész oldalas illusztrációkkal.
Legelső szava volt:
- Kelner, czvai porció rántott csirke!
Nota bene: az én Gyuri bácsim anélkül,
hogy beszélte volna, szerette a német
szót, s ezen előszereteténél fogva vegyítette azt mindig a magyarral, ahol csak
lehetett, azzal a húsz-harminc szóval,
ami úgy vásárokra jártában ragadt itt
és ott rája.
De ha kedvelte urambátyám a német
nyelvet, még jobban szerette a füstölt
sertésnyelvet, ami valódi szenvedélye
volt, úgyhogy egyszer száz kabanosba
akart fogadni, miszerint ebből a matériából jól megcsinálva, megeszik egy
egész pozsonyi mérővel.
Elég az hozzá, amint a csirke elfogyott, azt a kérdést merte kockáztatni a
kellnerhez, hogy van-e füstölt nyelv?
Az érdemes férfiú azt felelte rá: - Mindjárt szolgálhatok.
Erre aztán urambátyám örömében

egy elhaló láng jelenté, hogy volt, de
már nincs.
Nagyot lélegzém, minőt szokott az
ember, ha nagy bajtól szabadul meg.
Urambátyám pedig mosolyogva nézett
hol rám, hol pedig az elégett maradványokra.
- Mert lásd, öcsém - szólt aztán -, neked
én nagy hálával tartozom a mai napért.
Most majd hazudok valamit apádnak,
hogy a klasszifikációt ki nem válthattuk, aztán »qui habet tempus, habet
vitam!« Addig vagy a gimnázium éghet el minden protokolumostul együtt,
vagy pedig a revolució üthet ki.
Urambátyám kedvenc eszméje volt a
revolució.
Én mindezekre csak azt mondtam,
hogy biz az nagyon jó volna, vagy az
egyik, vagy a másik.
Mintegy négy óra lehetett délután,
midőn végre kifizetvén a keserű emlé-

kezetű házigazdámnak a kosztpénzt,
kocsira ültünk, hol is az én szeretett
Gyuri bácsim rögtön belejött a másik
kedvenc témájába, elkezdett tudniillik
a lutriról beszélni.
(Gyuri bácsi nagyon szeretett rakni a
lutriba, anélkül azonban, hogy valaha
csak egy öreg garast nyert volna.)
Tehát az én urambátyám kezdett a lutriról beszélni.
Most ott nyert egy csanádi paraszt
30 ezeret, majd meg itt akasztotta fel
magát valami bádogoslegény, aki 40
ezeret nyerendő rescontóját 16 garason adta el a házaló zsidónak.
Már az ilyen anekdoták elbeszélésében
nagy mester volt az én szeretett Gyuri
bácsim, úgyhogy ebben a szakmában
tökéletesen beillett volna tudós társasági tagnak is, amit én el nem mulasztottam rögtön megemlíteni, lévén ez az
ő vágyainak boldog netovábbja.
- Hát aztán mit gondolsz, öcsém, nem
vagyok én nagyobb tudós Pompérynél?
Mért ne lehetnék én idővel az akadémia
tagja?
- Meg vagyok győződve róla, hogy lesz,
mihelyt »A dohányzás mestersége«
című munkája napvilágot lát.
- Az igaz, hogy páratlan világhírű mű
lesz, ha elkészítem! De van ennél szerencsésebb ideám is, ti. ha most nyernék vagy 20 ezeret, vennék rajta pár
száz akó »echt Neszmélyit« s elküldeném ajándékba az akadémiának. - Mit
szólasz hozzá?
- Egyszeribe odaültetnék Arany János
mellé, ha az a »ha« nem volna.
- Semmi »ha«... Hát a lutri mire való?
Teszek ternóra, öcsém, mihelyt a városba érünk. Itt vannak tárcámban a
számok feljegyezve. Mind megálmodott numerusok, okvetlenül kell nyernem. Hát mi lehetetlen van abban?
(Gyuri bácsi előtt, ha egy kicsit becsípett, semmi sem volt lehetetlen.)
Eleget mondtam aztán neki, hogy én
nem bánom, ha egy milliót is nyer, ő
azért nem hagyott békét egész Gyarmatig. Kiszámította, hogy hány akó
bort lehet venni azon a 20 ezeren,
hányat ad abból az akadémiának, és
mennyi marad még számára. Beleképzelte magát a tempus futurumba, hogy
minő boldog lesz, midőn egy nemzet
fogja tisztelni, tömjénezni, mint világhírű tudóst.
»Sarkantyús csizma és pinch,
Gyuri bácsi és tudós!«
Hiszen ezek akkurát olyan ellentétek,
mint a kalamáris- és a rozsólis-palack!
Következő számunkban folytatjuk.

2007. október 22.

GYÓGYSZERTÁRAK
A készültségi ügyeletek ütemterve a 43. hétre
Hétköznapokon
Gyógyszertár az oroszlánnál
17:00 óráig
Media Gyógyszertár		
18:00 óráig
Kaufland Gyógyszertár
20:00
óráig
Szombaton
Media Gyógyszertár		
8-tól–12-ig
MUNKASZÜNETI NAPOKON
október 27-én, szombaton
Kaufland Gyógyszertár
október 28-án, vasárnap
Jazmin Gyógyszertár

FOGORVOSI
ÜGYELET
Október 27-én és 28-án
8-12 óráig
MUDr. Kretová M.
Športová 1.
Tel.: 56 27 351

Október 26-án
bemutatják
Rimaszombatban
a TÓTÉK-at
A Kassán nagy port kavart Örkény
István: „Tóték” színmű Vas Zoltán
rendezésében október 26-án /pénteken/ Rimaszombatban kerül bemutatásra. A darab szereposztása a
következő: Őrnagy – Petrik Szilárd,
Tót – Pólos Árpád, Tótné – Cs. Tóth
Erzsébet, Ágika – Rák Viktória,
Postás – Benkő Géza, Ciprián professzor – Bocsárszky Attila, Lajt tulajdonos – Flórián R. Szabolcs, Gizi
Gézáné – Varga Livia, Lőrincke
szomszéd – Tóbisz Titusz, Ciprian
inasa – ifj, Bocsárszky Attila, Dr.
Eggenberger – Kristóf Roland, Elegáns őrnagy – m.v. Bocsárszky Pál.
A Thália Színház bemutatásában a
VMK színháztermében este 19:00
órakor kezdődik a színdarab, melyben amint az a szereposztásból is
kiderül játszik a két rimaszombati
születési ifjú színész Rák Viki és
Tóbisz Titusz is. Jegyek elővételben
180 koronáért, a helyszínen pedig
230 koronáért válthatók.
he
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VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban 2007. október 16-án az
alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Zsolt Šinko, Eva Szepesyová, Jaromír Trapl, Jozef Janotík, Viktor Chlpoš, Peter Hruška, Mária
Ľuptáková, Michal Kováčik, Ján Stehlík, Boris Kurek, Anna Hukelová, Július Botto, Marian Fekiač,
Alžbeta Hochholczerová, Rudolf Pivarník, Marian Obšel Rimaszombatból, Miroslav Bína, Ing.Ľubomír Porubiak, Ľubomír Bukviar
Nyustyáról, Ján Parobek, Milan Cibuľa Klenócról, Drahomíra Sasáková, Gabriel Lörincz Tornaljáról, Ružena Báštyová, Vojtech Bášty
Lőkösházáról, Július Šinko Korlátról, Eva Gregorcová Felsősziklásról, Attila Gembický Zeherjéből, Bc.Gabriela Chlpošová Baktiból,
František Maršík Bellényből, Viktor Bán Cakóból, Štefan Majoroš
Pálfaláról, Ján Maliar Gernyőpusztáról.
Először adtak vért: Andrea Adamovičová, Emil Réti Rimaszombatból, Katarína Polčániová Nyustyáról.
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.

MOZIMŰSOR
*********
OKTÓBER 23., 24., 25. (KEDD,
SZERDA, CSÜTÖRTÖK)

AZ UTOLSÓ
LÉGIÓ

Belépő: 65,12 éves kortól ajánlott
angol-amerikai-francia történelmi, akciófilm

*********
OKTÓBER 26., 27., 28. (PÉNTEK,
SZOMBAT, VASÁRNAP)

MISS POTTER

Belépő: 65,12 éves kortól ajánlott
angol-amerikai romantikus
vígjáték

*********

OKTÓBER 26, 27. (PÉNTEK,
SZOMBAT)

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:

Belépő: 60,Amerikai romantikus dráma
Az előadás kezdete 20:00 órától

Mestská polícia
Hviezdoslavova 37, 97901 Rimavská Sobota
Kapcsolat: Berecz Péter, a Városi Rendőrség parancsnoka,
tel.: 047/56 23 662

Belépő: 40,-/60,12 éves kortól ajánlott
finn-német-francia játékfilm
Az előadás kezdete 20:00 órától

Új AUTÓMOSÓ nyílt RIMASZOMBAT

Gorkij utcájában (a vasútállomásnál)
Személygépkocsik, haszongépjárművek és tehergépkocsik részére.
Maximális magasság 3,9m, súly 5t.
PRÓBÁLJÁK KI ÖNÖK IS!
A leggyorsabb és legolcsóbb autómosó a városban!

ÍZLÉSEK
ÉS POFONOK
*********

OKTÓBER 28. (VASÁRNAP)

KÜLVÁROSI
FÉNYEK

*********

JAZZ
A Városi Kulturális Központ
2007. október 22-án, 19 órai
kezdetben

Laco Deczi and
Celula New York
koncertet szervez
a színházteremben.

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

Belépő a helyszínen:
150 korona.
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INGATLANOK

SZOLGÁLTATÁSOK

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

* Tatiana Longauerová – Cukrárska výroba
- Cukrásztermékek Rimaszombat, Nyugatlakótelep. Mobil: 0907 648 157
Újdonságok kínálat kedvező áron:
Torta 23 Ø – 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.

880-51

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

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

* Lakóházat veszek kis kerttel Rimaszombatban 800 000 koronáig. Tel.: 0918 261 608
1217-43

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

* Eladó építés alatt álló ház (a munkálatok nagy része befejezett) az IBV Szabadka lakóterületen. Tel.: 0905 446 136
1234-43

* 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

ÁLLATOK
*Eladok bigel-tricolor kölyökkutyákat. Tel.: 0905 123 176
1171-43
* 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 BORDÓI-DOG - kutyakölyök, 3-hónapos szuka. Tel.: 0904 100 949
1235-43
* Eladó sertés. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0908 265 466
1256-44

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

1219-43,45,47

EGYÉB
*Jóslás kártyából. (múlt, jelen, jövő). Hétfőtől
péntekig, 8.30tól 16-ig Rimaszombatban.
Cserencsényi út 22 (a Munkaügyi Hivatal mellett).
1107-43
*Eladok zománcozott disznótoros katlanokat.
50 literes betét. Tel.: 0905 830 342
1186-43
*Eladok fekete gyereköltönyt, sovány testalkatra
/170 cm/, és fekete félcipőt 41-es láb méretre, nagyon
kedvező áron. Tel.: 56 23 556, 19:00 óra után.
1590-43
*Eladok 3 m-es kombinátort. Ár: 15 000,- + megegyezés. Hívni 17:00 óra után. Tel.: 0911 020 547
1184-43
* Alkatrészt kínálok Babetára, Simsonra,
Pioniere. Tel: 0905 107 811
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 autó Š 120 L /STK, EK, Biztosítás/ Ára:
5000, Sk, Tel.:0903 752 886
1273-43
Eladó motorfűrész HUSQARNA 365. Ára:
15.000, Tel:0903 752 886.
1274-43

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

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

2007. október 22.

MEGEMLÉKEZÉS

EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat
Hiába szállt el ez az egy év
Szívünkben őrizzük drága emlékét
Bánatot idéz fel minden kedves emlék
Gondoljanak rá, akik szerették.
Mély fájdalommal emlékezünk
halálának első évfordulóján
2007. október 30-án
HERCZEG MARGITRA
/Včelince/ Sajóméhi
Köszönet mindazoknak, akik
velünk együtt emlékeznek.
A gyászoló rokonság

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

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

Most
2 cm-rel
több!
Ne spóroljon a vastagságon!
Megspórolja az áron!
Hőszigetelési rendszer
Baumit open®
Bármilyen tetszőleges vastagságú
Baumit open
hőszigetelés
megvásárlásakor
most 2 cm szigetelőt kap!
AKCIÓ: 2007. szeptember 1-től október 31-ig.
• magas gőzáteresztő képesség
• energiatakarékosság
• kellemes belső légkör

EXPRESZ SZÁLLÍTÁSI IDŐ!

HIRDETMÉNYEK

2007. október 22.
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
RIMASZOMBAT VÁROSA a Városi Képviselőtestület 70/2007-es számú,
2007. szeptember 25-én jóváhagyott határozata alapján versenypályázatot
hirdet a város tulajdonában levő

erdők bérbeadására a 2008–2016 közötti időszakra.

Feltételek:
1/ A bérbeadás ideje: 2008. január 1-től 2016. december 31-ig egyéves
meghosszabbítási lehetőséggel.
2/ Egyszerű gazdálkodási terv benyújtása az érvényben levő Erdőgazdálkodási terv következő időszakára a konkrét éves bérleti díj kínálatával.
3/ A
		
Tűlevelűek
Lomblevelűek
Összesen
Fakitermelés
folyamatos szándékkal
137,12 ha
752 m3
48 037 m3
48 789 m3
				
kiültetési szándékkal
629,42 ha
662 m3
16 270 m3
16 932 m3
			
ebből 50 évre
14,12 ha
49 m3
30 m3
179 m3
					
Összesen
1 414 m3
64 307 m3
65 721 m3

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

FELVESZ
szerkesztőt a rimaszombati Gemerské Zvesti
szerkesztőségébe főleg sporthírek szerkesztésére,
2007.11.1-től.

Szakképzettségi feltételek:
teljes középiskolai végzettség
Egyéb feltételek:
erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi)
a szlovák nyelv kiváló ismerete
a magyar nyelv ismerete előnyben
terepmunka
számítógépes ismeretek – Word, Excel
B típusú vezetői jogosítvány előnyben
szerkesztőségi tapasztalatok előnyben
A kérvényhez mellékeljenek:
- szakmai életrajzot, telefonszámot
- a képesítést igazoló okirat másolatát
- erkölcsi bizonyítványt – három hónapnál nem régebbit
A kiírás feltételeinek megfelelő érdeklődők írásos jelentkezésüket
leadhatják személyesen vagy elküldhetik postán, zárt borítékban,
„Pracovná ponuka – Redaktor GZ - Neotvárať” – nem felnyitni
megjelöléssel az alábbi címre: Mestský úrad, Ing. Ladislav Kovács,
prednosta Mestského úradu, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská
Sobota.
A jelentkezés határideje: 2007.10.24.
Információ: Ing. Ladislav Kovács, a VH hivatalvezetője, tel.: 56 24426,
vagy Marta Kanalová, főszerkesztő, Gemerské Zvesti, Rimavská
Sobota, tel.: 0911 612366, 5811311.

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

Ajnácskő és Feled is győzött

A területi labdarúgó bajnokság 9. fordulója után

Az őszi idény végéhez közeledik a kerületi labdarúgó bajnokság. Az ős�szel még két forduló vár a csapatokra, de elképzelhető, hogy a szövetség
előrehozza az első tavaszi fordulót is, ha a pályák alkalmasak lesznek
november első vasárnapján.
A IV. liga táblázata:

III. liga
Rimaszombat B – Krasznó 1:0. A
rimaszombati tartalékcsapat, mely
Túrócszentmártonban játssza hazai
mérkőzéseit, fontos győzelmet aratott. Ezúttal Kuciak, Tomáš, Geri és
Purdek is erősitette az együttest.

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

A III. liga táblázata:
1. BÁNOVÁ
2. ZVOLEN
3. DOLNÁ ŽDAŇA
4. R.SOBOTA B
5. K.N.MESTO
6. KRÁLIKY
7. KREMNIČKA
8. S. BYSTRICA
9. D. STREHOVÁ
10. LIET.LÚČKA
11. FIĽAKOVO
12. NÁMESTOVO
13. L. ŠTIAVNICA
14. MAKOV
15. BYTČA
16. KRÁSNO

12
12
12
11
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11

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

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

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

34:8
22:10
24:16
18:16
21:12
19:16
13:14
20:30
14:13
17:20
13:19
8:14
15:27
25:32
10:16
9:19

28
24
20
19
17
17
17
17
16
15
13
13
13
11
10
5

IV. liga
Feled –Kálno 2:0 – góllövők: Sándor
2. Magabiztos győzelmét ezúttal Sándornak köszönheti a feledi csapat.
Mindkét gól szépségdíjas volt.
Ajnácskő – Tiszolc 4:0 – góllövők:
Végh 2, Mede, Agócs. Nem várt magabiztos győzelmet arattak a hazaiak.
Szelce – Nagyrőce 4:3 – a vendégek
góljait Luntner3 szerezte.

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

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

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

1
1
2
3
4
2
6
5
5
6
6
5
8
10

37:12
23:7
20:10
18:15
21:17
11:11
14:20
15:19
11:14
15:15
13:22
15:25
14:30
14:24

28
28
21
20
19
17
15
14
12
11
11
10
9
3

V. liga
Lubény – Nagybalog 2:3 – góllövők:
Rusó, Tamáš – Iványi, Doležal, Drugda.
Az utolsó percben szerzett góllal értékes
három ponthoz jutott a vendégcsapat.
Nyustya – Rimajánosi 4:0 – góllövők:
Doboš, Šaliga, P.Petrek és M.Petrek.
Az V. liga táblázata:
1. NENINCE
2. VEĽ.BLH
3. HNÚŠŤA
4. OLOVÁRY
5. LUBENÍK
6. RADZOVCE
7. MÁLINEC
8. HRNČ:ZÁLUŽ.
9. RIM.JANOVCE
10.VINICA
11.SKLABINÁ
12.MOD.KAMEŇ
13.MÝTNA
14.BOĽKOVCE

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

2007. október 22.

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

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

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

31:11
30:12
27:16
28:13
20:21
27:19
30:24
17:13
19:25
17:23
18:23
17:30
14:41
10:34

28
28
21
19
18
16
16
16
13
13
11
9
7
6

Ki lesz az őszi bajnok?

Még nem lehet tudni, ki lesz az őszi bajnok a területi bajnokság I.
és II. osztályában. Főleg az I. osztályban nagy a harc Sajógömör és
Hanva között. A két csapat hat-pontos előnye tett szert a mezőny
előtt és már csak közülük kerülhet ki a végső győztes.
I. osztály
Kisrőce – Guszona 3:0 /
góllövők: Szilágyi, Šepák,
Černák/, Nagytörék – Hanva
1:2 /Jurík – Lenkey 2/, Klenóc
– Murány 0:1 /Velk/, Szárnya
– Sajógömör 3:4 /Karász,
Ferke, Miko – Csutor, Vas,
Szántó, Valaszkai/, Szentkirály – Osgyán 2:1 /Váradi,
Kovács-Novák/, Bátka –
Rimaszécs 1:2 /Gál – Busa,
Lakatos/.
1. GEMER
2. CHANAVA
3. BÁTKA
4. KRÁĽ
5. KLENOVEC
6. MURÁŇ
7. STÁRŇA
8. RIM:SEČ
9. OŽĎANY
10.HUSINÁ
11.REVÚČKA
12.V.TERIAKOVCE

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

7
7
5
5
4
4
4
4
4
2
2
2

1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1

1
1
3
4
4
4
4
4
5
6
7
6

35:6
30:22
18:17
23:20
22:18
24:23
24:25
20:34
16:16
11:25
17:25
13:22

22
22
16
15
13
13
13
13
12
7
6
5

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

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

8
8
8
8
8
8
8
9
8

5
5
4
4
3
3
3
2
1

2
1
1
1
2
1
1
3
1

1
2
3
3
3
4
4
4
6

12:10
21:15
28:24
15:19
24:16
15:18
20:30
12:15
9:18

Az ifjúsági I. osztályban Nagybalog
áll az élen /27 pont/, Lubény /26
pont/, és Rimaszécs /24 pont/ előtt.
A II. osztályban Jolsva /24 pont/
vezet Tajti /15 pont/ és Abafala /12
pont/ előtt.
A diákbajnokság A-csoportjában
Osgyán és Feled 13-13 pontot szerzett a B-csoportban pedig Kisrőce
/18 pont/ vezet Jolsva /15 pont/
előtt. Balogfala, Hanva és Szárnya
még nem szerzett pontot.
sz

Sporthírek röviden
• A VFK Rimaszombat idősebb ifjúsági csapat érdekes pontot szerzett
Zsolnán, miután 0:0-ás döntetlent ért
el. A fiatalabb ifjúságiak 3:2 arányban győzték le a zsolnaikat. Góljaikat
Fazekas, Štefánik és Szabó szerezték.
Az idősebb diákok Herencsvölgyön /
Hriňová/ voltak eredményesek, és 4:1
arányban győztek /góllövők: Illés 3,
Reisz/. Még jobban szerepeltek a fiatalabb diákok. Ők 6:0 arányban győztek /
Szőke 3, Asztalos, Kiss, Illés/.
• Az asztaliteniszezők IV. ligájában
két fordulón vannak túl a csapatok.
Az élen Losonc B csapat áll, megelőzve a DSTK Rimaszombat, az ŠKP Rimaszombat, valamint Málnapatak /
Málinec/ együttesét.

Gömöri
Regionális hetilap

2007. július 9., hétfő
28. szám

Ára 9 Sk

40. évfolyam

17
16
13
13
11
10
10
9
4

• A járási minifutball bajnokságban öt
fordulót bonyolitottak le. Az élen három pontos együttes áll: Rimatex, Juve
Rozsnyó és Expresstrans, megelőzve
az Euromotel együttesét /10 pont/.
• A női röplabda I. ligában az első forduló mérkőzéseire került sor. A nyustyai
lányok kétszer 3:0 arányban diadalmaskodtak Prakfalva /Prakovce/ ellen.
A rimaszombati csapat az első mérkőzésen 3:2 arányban nyert Igló ellen, de
a második mérkőzésen 0:3 arányban
alulmaradt.
• A Trencsényben megrendezett tollaslabda
tornán részt vettek a Družstevník Klenovec
– Klenóc versenyzői is. A legeredményesebbnek Nikoleta Bálintová bizonyult, aki
sz
első lett a lányok versenyében.

Gömöri Hírlap. Regionális hetilap. Kiadja a Rimaszombat-i Városi Hivatal. Mb. főszerkesztő: Marta Kanalová (Elérhetőségek: tel.: 5811311, e-mail: marta.kanalova@
rimavskasobota.sk) , Szerkesztők: Homoly Erzsébet (tel.: 58 11 310, e-mail: gomorihirlap@rimavskasobota.sk), Dósa Andrea (tel.: 56 04 676, e-mail: andrea.dosova@
rimavskasobota.sk) Grafikai szerkesztő, töredelő: Jaroslav Verlík (e-mail: grafik@rimavskasobota.sk) Korrektor: Blaskovics Mária. 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.

