Akcióterv a brexit árnyékában

Rányomta a bélyegét a rimaszombati kihelyezett kormányülésre az angol népszavazás, amely az Európai Unióból való
kilépés mellett döntött. A kormány elfogadta a helyi civil szervezetek és önkormányzatok segítségével kidolgozott akciótervet,
amelynek keretében a Rimaszombati járás
157 millió eurót kap (valamint 6.5 milió €-t
közvetlenül), s 2020-ig több mint kétezer
munkahelyet terveznek létrehozni, valamint meggyorsul az R2-es gyorsforgalmi út
építése is.
Šimko József polgármester és Rigó László
alpolgármester sóval és kenyérrel fogadták
a kormányfőt, aki a tegnapi losonci kihelyezett ülés után érkezett Rimaszombatba,
hogy Késmárk és Losonc után Rimaszombatban is elfogadják a tavaly a parlament által a
leghátrányosabb helyzetben található régiók
megtámogatását segítő törvényhez kapcsolódó
akciótervet, amelyet nem Pozsonyban, hanem az érintett helyszíneken dolgoztak ki és
szabtak méretre. Robert Fico a Városházán
találkozott a régió polgármestereivel és egyes
civil szervezetek vezetőivel, majd a Városi
Művelődési Központban került sor a kormány
ülésére, ahol jóváhagyták az akciótervet,
amelynek prioritásai közé tartozik a munkanélküliség csökkentése, az R2-es gyorsforgalmi út építésének felgyorsítása, s mint Robert
Fico és Ján Richter munkaügyi miniszter is
hangsúlyozta, szeretnék a szociális rendszert
is sürgősen átalakítani, ugyanis nagyon sokan
visszaélnek a rendszerrel, s ezért állhat elő

az a furcsa helyzet, hogy hosszú évek óta a
régióban a legmagasabb a munkanélküliség,
mégis alig találni munkaképes erőt, vannak,
akik hosszú évek óta nem dolgoznak, mert nem
éri meg nekik.
A Rimaszombati járásról kidolgozott elemzés
kimutatja, hogy a 84 577 lakosú járásban ta-valy
40 693 lakos dolgozott, s 12 831 mun-kanélkülit
tartottak nyilván, akiknek az 52,4 %-a szakmai
végzettség nélküli, és 71%-uk tartós munkanélküli. Robert Fico a helyi szakközépiskolákat is hibáztatta, mivel nem hatékony a
szakemberképzésük, s olyan szakokat erőltetnek, ahonnan nincs út a munkaerőpiacra.
Roman Brecely közlekedési miniszter is
hangsúlyozta az R2-es út mielőbbi kiépítésének
a fontosságát, a tervek szerint 2018. november
végéig a Lónabánya és Osgyán közötti, valamint az Osgyán és Zeherje közti szakaszt, míg
2019. június végéig a Zeherje és Füge közötti
szakaszt szeretnék megépíteni. Az akcióterv
tervezi a CeroGeMa koordinációs és fejlesztési központ létrehozását, mely együttműködne
a régiófejlesztési ügynökségekkel és a helyi
akciócsoportokkal is. Rimaszombatban és
Nyustyán a munkavállalóknak inkubátorházat
és átképzési központot építenének ki, emellett a kutatásra és a tanácsadásra is összpontosítanának. Az oktatási intézmények terén új integráló óvodát és iskolát alakítanak ki. Szükség
szerint Baracán, Nemesradnóton, Rimaszécsen,
Cakóban, Feleden és Gesztetén épülhet új
óvoda, míg Nemesradnóton új iskola is.

Cikkünk lapunk 2. oldalán folytatódik.

Az elmúlt napok
margójára
Tetszik, nem tetszik, az
elmúlt napokban minden a fociról szól, hisz
javában zajlik az Európa-bajnokság, s a televíziós
társaságoknak hála, élő
egyenes adásban követhetjük
a
mérkőzéseket,
szurkoljon ki-ki a magyar,
a szlovák vagy a cseh csapatnak. Szó mi szó,
egy hónapra el vagyunk látva esti szórakozással.
A foci volt a témája a minap megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésnek is, amelyet
képviselői kezdeményezésre hívtak össze,
hogy eldöntsék, benevezzék-e a csapatot az
új idénybe vagy se. Így megy már ez pár éve,
ráadásul akadnak képviselők, akik inkább
alsóbb osztályt választanának a II. ligás csapatnak, de ahogy eddig mindig, – ha kínkeservesen is –, a képviselők ismét a II. liga
mellett tették le a voksukat. Közben akadtak képviselők, akik vehemensen támadták a
klubot, mások alibista módon tartózkodtak a
szavazástól, s akadtak olyanok is, akik a rendkívüli ülés összehívásának kezdeményezői
voltak, mégsem vettek részt a foci jövőjéről
döntő ülésen...
Június közepére megérkezett az igazi nyári
forróság is, így ismét megnyitotta kapuit a
Zöld Víz Üdülőövezet, benne a termálvizes
medencével. Az idén is ingyenesen szállítja az
utasokat a turistavonat, sőt az idén Kurincon
ingyenes a parkolás is a személygépkocsik
és az autóbuszok részére. Ami pedig a belépti díjakat illeti, hadd jegyezzem meg, hogy
Kurincon az egész napra szóló belépő 4 euróba kerül, sőt 17.00 óra után már ennek csak a
felét kell leperkálni, míg Csízben például 7 €
a beugró, valamint további két óra a csipóra,
míg a szintén a régióban található Rapon a felnőtteknek tíz, míg a 15 év alatti gyerekeknek
nyolc eurót kell fizetni a belépőért.

Felhívjuk olvasóink
figyelmét, hogy lapunk a
nyári szabadságolások miatt
legközelebb augusztus
elsején jelenik meg.
Minden kedves olvasónknak
kellemes nyarat kívánunk!

hu.rimavskasobota.sk
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Folytatás az 1. oldalról.

157 milliót kap a Rimaszombati járás

Fontosnak tartják a helyi vállalkozók támogatását is, minimum
hat ipari és szolgáltató, valamint
két-két mezőgazdasági, állattenyésztési és erdészeti vállalatot
fejlesztenének, s több szociális
üzem létrehozása is szerepel az
akciótervben,
Rimaszombat-

ban, Nagybalogon, Rimaszécsen,
Feleden, Nemesradnóton, Rakottyáson és Gesztetén is. Újabb
32 lakóházat építenének, többek
között Rimaszombatban, Nagybalogon, Rimaszécsen, Feleden és
Nemesradnóton, míg Feleden új
egészségügyi és szociális központ,
valamint multifunkciós közössé-

gi-oktatási központ is épülne.
Az Interreg V-A és megyei
pályázatok segítségével felújítanák
a Városi Művelődési Központot
Rimaszombatban, a Relax Szabadidőközpontot, a Gömör-Kishonti
Közművelődési Központ épületét,
a rimabányai, a rimajánosi temp-

a futballtól kezdve a turistavasútig
számos kritikus észrevétel elhangzott.

A városatyáknak dönteniük kellett a városi lapok jövőjéről is, a
többség fontosnak tartotta a pol-

lomokat és a rimaszombati, tiszolci emlékhelyeket, s támogatnák a
Gömör-Kishonti Múzeum állandó
kiállításának a modernizálását is.
A prioritások közt szerepel a kurinci, meleghegyi és csízi fürdőhelyek
modernizálása is.
jdj, fotó: gecse

Továbbra is maradnak a városi lapok

Június 21-én tartotta soron következő ülését a Városi Képviselőtestület, amely elfogadta a tavalyi zárszámadást, módosította
az idei költségvetést, meghallgatta a városi erdők állapotáról
szóló jelentést és döntött a városi
lapok sorsáról is.
Több mint kétórás vita kísérte a
városi erdők állapotáról szóló tájékoztató jelentést, amelyet a városi erdőket bérlő LES KORP Kft.
ügyvezetője, Valér Cmorík nyújtott be. Szinte mindegyik képviselő
hozzászólt a jelentéshez, számos
kritikus hozzászólás is elhangzott,
végül a képviselők szinte elfogadták a társaság jelentését. Ahogy
simán átment a tavalyi zárszámadás
is, bár egyes képviselők jóvoltából

jdj, fotó: gecse

Nagyüzembe kapcsolt
a kurinci Zöld Víz Üdülőövezet

A rimaszombati Városi Közterület-fenntartó Vállalat értesíti
a nyilvánosságot és a felüdülésre
vágyókat, hogy megnyitotta a
kurinci Zöld Víz Üdülőövezetet,
amely vasárnap és csütörtök
között 09.30 és 20.00 óra, míg
pénteken és szombaton 09.30 és
22.00 óra között tart nyitva.
Ahogy tavaly, az idén is ingyenesen szállítja az utasokat a turistavonat, méghozzá az alábbi menetrend szerint:
1. számú útvonal:
09.00: Fő tér (Városháza elől)
09.10: Megálló a Kishonti utcában
(az aluljáró mellett)
09.20:
Megálló a Hostinský
utcában a Hypernovával szemben
2. számú útvonal:
10.00: Kishonti utcában az egykori
Družbával szemben
10.10: Megálló a L. Svoboda
utcában a Halászi utcával szemben
10.20: Megálló a Svoboda utcában
a Novomeský utcával szemben
10.30: Tamásfalán a Harangtorony
mellett
3. számú útvonal:
11.00: az egykori Lux mellett
11.10: a vasútállomás mellett
11.20: a Šrobár utcásban (Tompa
Mihály Alapiskola)
11.30: Megálló a Hostinský
utcában a Hypernovával szemben
A turistavonat az 1. számú útvon-

gárok tájékoztatását, és sikeresnek
nevezte az elmúlt fél esztendőt,
amely alatt a városi lapok közös
kiadásban 9 ezer példányban jutottak el minden rimaszombati
háztartásba, de a lap a város honlapján is naprakészen olvasható
volt. Voltak, akik a példányszámot
sokallották, de volt képviselő, aki
kétheti lap helyett elégnek látta
volna a havonkénti megjelenést.
Végül 11 igen szavazattal, 5 nemleges szavazat és 3 tartózkodás
mellett a képviselők elfogadták az
eredeti javaslatot, vagyis a lapok
továbbra is kéthetente jelennek
meg, de augusztustól a Gemerské
zvesti szerkesztői posztján változás várható. 		

alon 13.00 órakor, a 2. számú útvonalon 14.00, míg a 3. számú
útvonalon 15.00 órakor ismételten szállítja a kurinci Zöld Víz
Üdülőközpontba igyekvőket.
Az esti órákban a turistavonat az
alábbi időpontokban és útvonalon
hozza vissza a városba a turistákat:
17.00: Kurinc – Kishonti utca
(egykori Družba) – L. Svoboda
utca
18.00: Kurinc – vasútállomás –
Kishonti utca (egykori Družba) –
L. Svoboda utca
19.00: Kurinc – Kishonti utca – L.
Svoboda utca
A turistavonat csak kedvező időben
közlekedik. A belépő a strandra felnőtteknek 4 euróba, gyerekeknek
3 és 15 év között, nyugdíjasoknak és ZŤP-igazolvánnyal ren-

delkezőknek 2 euróba kerül, míg
három évnél fiatalabb gyerekek
számára ingyenes. Vasárnap és
csütörtök között 17.00 óra után
a belépő 2 euróba, míg a gyerekeknek 3 és 15 év között, nyugdíjasoknak és ZŤP-igazolvánnyal
rendelkezőknek 1 euróba kerül.
Pénteken és szombaton az eredeti
díjszabás érvényes 17.00 óra után is
(ez július 31-ig érvényes). Váltható
névre szóló havi bérlet is, amely 50
euróba kerül. Természetesen várják az érdeklődőket a sportpályák
(minigolf, tenisz, strandröplabda),
de vízibiciklizni és csónakázni
is lehet, ahogy a sátortábor is az
üdülők rendelkezésére áll.
Bővebb infó és árjegyzék a
www.rimavskasobota.sk oldalon
található.

Csízi Csaba lesz a
járási hivatal
új vezetője

Pár
hónappal a parlamenti választások és az új
kormány megalakulása után
megkezdődtek
a személycserék az alacsonyabb
szinteken is, így a belügyminisztérium július elsejével több
járásban is új vezetőket
nevezett ki a járási hivatalok
élére. Rimaszombatban az eddigi elöljárót, Pavol Struhárt
(Smer) Csízi Csaba, a Most-Híd
jelöltje váltja.
Június 30-i hatállyal a déli járásokban visszahívják hivatalából többek között a dunaszerdahelyi,
komáromi, érsekújvári, lévai,
nyitrai és a rimaszombati elöljárót is, de erre a sorsra jutottak
a nagyszombati, privigyei, myjavai, partizánskei, zsolnai, čadcai,
liptószentmiklósi,
námestovói,
turócszentmártoni, kiszucaújhelyi, tvrdošíni, besztercebányai,
breznói, zólyomi, poltári, késmárki, varannói és iglói elöljárók is.
Csízi Csaba, a Besztercebányai
Megyei Közútkezelő Vállalat regionális kirendeltségét vezette,
s a Most-Híd listáján a 144. helyen indult a márciusi parlamenti
választásokon.

Gömöri Hírlap
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Menyhárt lett az MKP elnöke, Cziprusz elnökségi tag

Érsekújváron tartotta tisztújító kongresszusát a Magyar
Közösség Pártja (MKP), amely
Menyhárt Józsefet választotta
a párt új elnökévé, az Országos
Tanács elnöke Őry Péter lett.
A Rimaszombati járást az elnökségben Cziprusz Zoltán, a
Losoncit Csúsz Péter képviseli.
A párt új elnöksége az alakuló
ülését Rimaszombatban tartotta
meg.
Berényi József, a párt előző elnöke a márciusi választási kudarc
után mondott le, de nem jelöltette
magát az Országos Tanács elnöke,
Szigeti László sem, aki Berényi
távozása után ideiglenesen vezette
a pártot. Berényi helyére ketten
pályáztak, Menyhárt József és
Őry Péter, de utóbbi még a választás előtt visszalépett Menyhárt
javára. A leadott 196 szavazatból
(a meghívott 200 küldött Menyhárt József 180 szavazatot kapott,
így ő lesz az MKP új elnöke. Az
Országos Tanács elnöki posztjára
ketten pályáztak, Őry Péter lett a
befutó 135 szavazattal, míg Forró Krisztián 57 szavazatot kapott.

A nyékvárkonyi Menyhárt József
és a csallóközcsütörtöki Őry Péter
mellett az elnökségben az egyes
szakmai alelnökök, s a régió jelöltjei kaptak helyett. A Rimaszombati
járást Cziprusz Zoltán képviseli, míg a Losoncit Csúsz Péter.
A további elnökségi tagok: Farkas
Iván gazdaságpolitikai és régiófejlesztési alelnök (Muzsla), Németh
Gabriella egészségügyi, szociális
és családpolitikai alelnök, (Szenc),
Varga Péter mezőgazdasági és
környezetvédelmi alelnök (Karva),
Kiss Beáta oktatásügyi és kulturális alelnök (Léva), Körösi Ildikó
önkormányzati és közigazgatási
alelnök (Galánta), Csáky Pál, az

Európai Parlament képviselője,
Gergely Papp Adrianna (Debrőd),
Furik Csaba (Kisgéres), Bárdos Gyula ( Szenc), Samu István
(Gúta), Hájos Zoltán (Dunaszerdahely), Forró Krisztián, Berényi
József, Szigeti László (Párkány).
Az országos elnökség Rimaszombatban tartotta alakuló ülését.
A helyszín megválasztásával azt
fejezték ki, hogy a régiók erősítése
fontos célja a pártnak, és ezt
markánsan szeretnék is képviselni a jövőben. Terítéken volt a
roma kisebbség problémája is, és
meghatározták, hogy e kérdésben
kiket szólítanak majd meg. Mindannyian hangsúlyozták, hogy a

megoldási javaslatokat a régiókban kell keresni, a hathatós, aktív
programot helyben kell elkészíteni, s végigvinni. Auxt Ferenc, az
MKP Rimaszombati járási elnöke
kifejtette, hogy az új elnökségben
nagyon nagy optimizmust lát. „Úgy
vágtak a munkának, hogy tudják,
nekünk itt helyünk és küldetésünk
van. Egy 110 ezer fős csapat áll
mögöttünk, s a zászlót tovább kell
vinni” – mondta Auxt. Cziprusz
Zoltán rimaszombati elnökségi
tag szerint konstruktív alakuló
ülést tartottak: „Átértékeltük az
országos konferenciát, s minden elnökségi tag elmondta, hogy milyen
területen szeretne hozzájárulni az
MKP működéséhez, ahhoz, hogy a
párt újra bekerüljön a parlamentbe.
Új elnökségi tagként a leszakadó
régiókkal szeretnék foglalkozni.
S az én feladatom az MKP és a Via
Nova ICS közti kapcsolattartás is”
– nyilatkozta Cziprusz. Őry Péter
szerint sokkal intenzívebben oda
kell figyelni Gömör-Nógrádra, de
a többi nagyon rossz helyzetben
lévő térségre is.
jdj, fotó: archív

Szomolai, aki házhoz szállítja a könyveit

Bár
nem
gömöri, hanem mátyusföldi,
évek
óta
Rimaszomb a t b a n
lakik, ahol
övé a legnagyobb szlovákiai erdeigomba-feldolgozó üzem. De mivel a
gomba időszaki termék, a nyugodtabb napjaiban számítógép
elé ült Szomolai Tibor, hogy
megírja rimaszombati közéleti
élményeit. Valószínűleg, amikor
eldöntötte, hogy regényíró lesz,
maga sem gondolta, hogy első
megjelent könyve, a Felvidéki
saga az elmúlt évtizedek egyik

legnagyobb kasszasikere lesz.
Nehéz-e ma Felvidéken magyarnak lenni? – teszi fel a kérdést
Szomolai Tibor, aki két év óta
járja előadásával a magyarlakta
területet, ezáltal is reklámozván
a Felvidéki saga és a Fáklyavivő
című regényeit, s bár az adott
kérdésre nagyon nehéz válaszolni, Szomolai mégis egyértelmű
választ ad: nehéz, de nem reménytelen. Megfelelő akaraterő és fanatizmus kell hozzá, valamint azok
az „egyfecskék”, akik képesek
egy-egy közösséget összefogni.
Szomolai, amellett, hogy munkát
ad jó pár embernek Rimaszombatban, megpróbált lelki táplálékot
is nyújtani, s többedmagával
létrehozta a Magyar Katolikus

Kört, amelynek legfontosabb
célja a helyi magyar katolikus
közösség felébresztése volt, egyfajta közösségi tudat felerősítése.
Ahogy mifelénk lenni szokott,
egy idő után zátonyra futott ez a
kezdeményezés is, s ez adta az
ötletet Szomolainak, hogy mintegy
parabolisztikus
tanregényként
megírja a rimaszombati katolikus
kör (és az itteni magyar közösség)
pár évének a történetét. Egy
regény, amely botrányt kavart,
hisz sokan véltek magukra ismerni
benne, pedig Szomolai nagyon vigyázott arra, hogy szinte kizárólag
fiktív szereplőket hozzon össze a
kötet hasábjain. De tudjuk, akiknek nem inge…
Másodszorra családregényre vál-

lalkozott Szomolai, amely végül
a Szomolai család története mellett egyúttal a „szlovákiai magyar család” regénye is lett egyúttal, s az 1848-as szabadságharctól
követi nyomon a Felvidék
történetét egyfajta oral history-formában elmesélve egészen a
napjainkig. A kötet eddig mintegy
hétezer példányban kelt el, amely
példátlan a szlovákiai magyar
irodalom történetében.
Kötelező olvasmány kellene, hogy
legyen minden szlovákiai magyar
család számára, de azoknak mindenképp, akik a mai nagy népvándorlás idején úgy gondolják, hogy
az egyre lehetetlenebb helyzet ellenére érdemes itt a Felvidéken
magyarnak megmaradni. jdj fotó: gecse

A polgármester fogadta a város legjobb diákjait

Ahogy az már hagyomány
városunkban, a vakáció közeledtével Šimko József polgármester a Városházán fogadta
a búcsúzó 2015/2016-os tanév
legeredményesebb diákjait.

Minden egyes óvoda és iskola
maga választotta ki, kit tart érdemesnek arra, hogy képviselje iskoláját az ünnepi fogadáson, s beírja nevét a város emlékkönyvébe.
A magyar óvodák és iskolák közül

a fogadáson részt vett a Daxner utcai Óvodából Máté Zsófia, a Tompa Mihály Alapiskolából Farkas
Dániel és Sogel Simon, a Magyar
Tannyelvű Speciális Alapiskolából
Busa Scarlett, a Tompa Mihály
Református Gimnáziumból Illés
Mária Bernadett, a Kereskedelmi Akadémiáról Kovács Enikő,
s a Mezőgazdasági, Műszaki- és
Élelmiszeripari
Szakközépiskolából Balyo Norbert.
jdj, fotó: gesce
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Éjfélig mulattak a magyarországi sztárokkal

2015 után az idén is megrendezte
felvidéki mulatós és retro show-ját
a komáromi Music-art ügynökség.
A rendezvény Rimaszombatban is
nagy sikert aratott, mintegy 1 500
néző és kellemes idő várta a kedvenceket.
Az idei est házigazdája Felvidéki
Mulatós Sanci, vagyis Szőllőssy
Sándor volt, aki egymás után szólította színpadra a magyarországi sztárokat. Szűcs Judith kezdte a sort,
aki az elmúlt évtizedekben előadott
legnagyobb slágereit mutatta be, őt
Bódi Guszti és Margó követte, s a
mintegy éjfélig tartó show-ban fellépett még Varga Viktor, Jolly és Suzy,
s a sort Galambos Lajos, vagyis
Lagzi Lajcsi zárta.
„Feledhetetlen élmény volt számunkra, hogy az egyes mag-

yarországi televíziókban megismert
neves sztárokat élőben láthattuk,
s még ajándék CD-t is kaptunk”, –
mondta lapunkat az egyik lelkes rajongó, ugyanis amikor a tetőpont a
tetőfokára hágott, a leglelkesebbek
és legügyesebbek egy-egy hanghordozóval lehettek gazdagabbak.
Héger Rudolf főszervező lapunknak
elárulta, hogy a tavalyi év után az
idén is nagyszerű közönség fogadta az előadókat, s hosszú távra terveznek, így az elkövetkező években
is szeretnék elhozni a nyári show-t
a
rimaszombati
közönségnek.
„Egyedül az időjárástól féltünk, de
végül elkerült bennünket az eső, így
minden adott volt a felhőtlen szórakozáshoz” – értékelte a rimaszombati partit Héger.

Nyár tele koncertekkel és kiállításokkal

A Hot Art 2016 keretében a legendás szlovák énekes, dalszerző Richard
Müller látogatott Rimaszombatba, aki legismertebb slágereit elhozta
magával. Müller előzenekaraként a rimaszombati
Zuzana Mikulcová és zenekara lépett fel.

A besztercebányai Művészeti Akadémia Festészeti Tanszékének tanárai mutatkoztak be csoportos kiállításon a rimaszombati Városi Galériában. Balázs István,
Stanislav Balko, Milan Hnat, Ľudovít Hološka, Rastislav Podoba, Ján Triaška, Anna
Krivanská, Martin Kudla és Natália Okolicsányiová közös tárlata augusztus végéig
tekinthető meg a Fő téri kiállítóteremben.

A Művészeti Alapiskola hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a
Színházi éjszaka című rendezvényt, amely keretén belül a rimaszombati
amatőr színjátszó csoportok léptek fel.
fotó: gecse és archív
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Rimaszombati sikerek (is) a 9. FOURFEST-en

Az idén is megrendezte nemzetközi versenyét a rimaszombati Szolgáltatóipari és Kereskedelmi Szakközépiskola. A 9.
FOURFEST (4 ország, 1 gondolat) közel 100 versenyzőt vonzott, s most sem maradhattak
el a rimaszombati sikerek, két
első és második hely, valamint
Lázár Dani különdíja jelezte a
rimaszombati iskolák nagyszerű
munkáját.
A verseny elsődleges célja, hogy
összehozza
a
közép-európai
vendéglátóipari diákokat, akik
szakácsnak, pincérnek, baristának
vagy
fodrásznak
tanulnak.
A fesztivál minden évben két napon keresztül kerül megrendezés-

re Rimaszombatban, és a verseny
végén minden kategória győztese nyereménnyel térhet haza.
„A diákok oklevéllel és nyereménnyel gazdagodnak, amelyek
kapcsolódnak a szakmájukhoz.
Emellett lehetőségük nyílik megmutatni a tudásukat, s nagyon sok
új barátság is kötődik” – nyilatkozta lapunknak Melišík Judit, az
egyik mesternő a rendezvényen.
„Ez a harmadik alkalom, hogy
részt veszek a versenyen, nagyon
élvezem, és emellett segít megbirkózni a fellépés előtti izgalommal.” – mondta Ariana, aki
Besztercebányáról érkezett, és
koktélkészítésben mérettette meg
magát több mint 150 ember előtt.
Ahogy érkeztek diákok a többi
partneriskolából, így a szlovákiai iskolák mellett a csehországi
Kolínból és Poděbradyból, de
Egerből és Kazincbarcikáról is.
A nap moderátora, ahogy már
megszokhattuk az elmúlt években, az ismert szlovák humorista,

Jožo Pročko volt, de a díjkiosztó
gálaműsorban fellépett Gustáv
Beláček operaénekes is. A nagyszabású megmérettetésen neves
szakemberek értékelték a diákok
munkáját, s a hazaiak sem maradtak helyezések nélkül, a kereskedelmi dolgozók kategóriájában a
hazai színeket képviselő Michaela
Púpavová állhatott fel a dobogó
legfelső fokára, míg a sminkelők
versenyében Katarína Kúdelková
nem talált legyőzőre. A szakácsoknál Martin Martinček második
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lett, ahogy a barista kategóriában
Adam Van Ngyuen szintén, míg a
másik Adam, Laczko közvetlenül
mögötte, a harmadik helyen végzett, s nem maradtunk helyezések
nélkül a fodrászok versenyében
sem. A férfi frizurák versenyében a
tornaljai Kárász Dajana a második
helyen végzett, s extravaganciájáért és kreativitásáért különdíjat vihetett haza a Magán Szakközépiskola most végzett diákja,
Lázár Dani.
jdj, fotó: gecse

Portfólióval a könnyebb kezdetért

A Rimaszombati Magán Szakközépiskola végzős diákjai az
érettségi bizonyítvány mellett
egy összesített portfóliót vehettek
át, amely tartalmazza a szakmunkás bizonyítványt (szükség
lehet rá egy esetleges vállalkozás
beindításánál), egy részletes jellemzést a hotelakadémia szakról,
és egy igazolást, hogy a végzős
diák hány órát dolgozott már az
adott szakmában.
A hotelakadémisták nem teljesen
kezdők, hiszen az öt év alatt szakmai gyakorlatokon vettek részt
külföldön és belföldön egyaránt.
Emellett a diákok kipróbálhatták
magukat a rendezvényszervezés
terén is, mint pl. a díszebéd, az
állófogadás és a kerti parti. A portfólió tartalmazza az öt év alatt
megszerzett barista-, bartender-,
sommelier-, és egyéb okleveleket,

a versenyeken elért eredményeket,
valamint az Europass Mobility
nemzetközi igazolványt, amit az
Iskolaügyi Minisztérium adott
ki azok számára, akik sikeresen
teljesítették a külföldi szakmai
gyakorlatot. A portfólió része az
európai strukturált életrajz angol
ill. szlovák nyelven is.
Egyes diákok portfóliója igen

gazdag, főleg azoké, akik Spanyolországban, Görögországban
illetve Csehországban is szereztek
szakmai gyakorlatot. A ledolgozott
óráik száma 1 400 és 2 300 óra
között mozgott. Ez bizonyítja, hogy
a végzős diákok már kellő szakmai
tapasztalattal rendelkeznek, amit
nemcsak Rimaszombat környékén,
de Andalúzia éttermeiben vagy

Rodosz ötcsillagos szállodáiban
szereztek meg.
Az iskola büszke diákjaira, hiszen
a kötelező B1-es szint helyett egyre
több diák választja az emelt szintű
érettségi vizsgát angol nyelvből.
Mint kiderült B1-es és B2-es szinten is az országos átlag felett
teljesítettek diákjaik az érettségin.
Ez a siker többek között az emelt
szintű nyelvoktatásnak, illetve a
külföldi tapasztalatoknak köszönhető.
Az iskola célja, hogy szakképzett
munkaerőt képezzen, akiknek
köszönhetően javulhat a szolgáltatás az idegenforgalom és a
vendéglátás terén. Az oktatási
intézmény felkészíti diákjait az
egyetemi továbbtanulásra, esetleg
egy önálló vállalkozás beindítására
és üzemeltetésére is.
jdj

Több ezren
a Naša Sobota rendezvényén

Harmadik alkalommal várta a
rimaszombati Városkertben a
már vakációt váró gyerekeket a
Naša Sobota Polgári Társulás.
A mintegy 30 szervező és 90
önkéntes segítségével lebonyolított egész napos rendezvényen,
– amelyhez az időjárás sem lett
hűtlen –, a tavalyinál is bővebb
választék várta a gyerekeket és
a szüleiket, akik szintén visszaemlékezhettek a régi szép időkre,
amikor még őket kísérték el a
szüleik egy-egy vidám gyerekna-

pi rendezvényre.
A már tavaly is nagy sikerrel
fogadott játékok és foglalkozások
mellett (nem hiányozhattak a
rendőrök, a tűzoltók, a mentők) az
idén a hegymászó fal, a hőlégballon és a dinóshow sem hiányozhatott. Ismét volt gyűjtés, ezúttal egy
izomsorvadásban szenvedő fiú
speciális vitaminjaihoz sikerült
mintegy 500 euróval hozzájárulni,
míg a párizsi Disneylandbe 14 csapat szeretett volna eljutni.
jdj

A héten véget ér a 2015/2016-os tanév, a diákok megkapják a bizonyítványukat, s következhet a nyári szünidő a jól megérdemelt
vakációval, esetleg nyári diákmunkával, míg a végzősöknek
munkakereséssel.
Gecse Attila felvétele a Magán Szakközépiskola fodrászainak illetve
szakácsainak a ballagásán készült.
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Magyar Örökség Díjat kapott a Misztrál együttes

Szombaton adták át a legújabb
Magyar Örökség Díjakat a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, az elismerést ezúttal
nyolc kiemelkedő személyiségnek
és intézménynek adományozták,
köztük a Tóbisz Tamás Tinelli
által Rimaszombatot is fémjelző
Misztrál együttes vehette át a jeles
elismerést.
„ A Misztrál zenés versmondásában
a szellem ereje, az egység érezhető” – mutatott rá Sipos Mihály
népzenész, a Muzsikás Együttes
prímása a méltatásában. A prímás
kiemelte: mindehhez nagyfokú igényességre van szükség a prozódia
pontosságában, hitelességében, a
zeneiségben, az éneklés-muzsikálás
minőségében és az előadás átéltségében. A Misztrál együttes 1997-ben
alakult, s hazai és külföldi költők
verseit zenésíti meg sajátos hangon.
Az együttes tagjai: Heinczinger
Miklós (furulya, klarinét, doromb,
ének), Pusztai Gábor (ütőhangszerek), Török Máté (cselló, gitár, man-

dolin, koboz, ének) és a rimaszombati származású Tóbisz Tinelli
Tamás (gitárok, ének). Magyar és
külföldi költők versei, valamint népdalfeldolgozások szerepelnek repertoárjukon. Megzenésítéseik forrása a
magyar népzenei hagyomány, amelyet gyakran ötvöznek a ma divatos
világzenei irányzatokkal is. Dalaik
egyre inkább önálló minőséget, sajátos „Misztrál-hangzást” hordoznak.
A kimagasló vokális képességű,
számos
akusztikus
hangszert
megszólaltató együttes tagjai külön-

böző zenei érdeklődésűek. Ez az indíttatásbeli színesség – az ősiséget
idéző motívumoktól a kortárs hangzású elemek alkalmazásáig terjed.
Az együttes tagjai tudatosan vállalják a legkülönbözőbb versek által
meghívott zenei megvalósítások
sokszínűségét. Versválasztásaikban
fontos szerepet játszik az európai
és a magyar történelem iránti
érdeklődés. A magyar költészet
megszólaltatása mellett több alkalommal merítettek az európai
költészet kincsestárából is (Baude-

laire, Garcia Lorca, Villon, Gabriella Mistral). Az elmúlt esztendőkben
megjelentetett hordozók (CD és
DVD), valamint Budapesthez közel,
a Dunakanyar szívében, Nagymaroson létrehozott és mára hagyománynyá vált Regejáró Misztrál fesztivál
mellett, országos klubhálózatot is
létrehoztak. Országjáró koncertjeik
sokasága mellett számos alkalommal jártak külföldön is – Erdélytől
az Egyesült Államokig. Idén bejutottak A Dal harmincas döntőjébe is,
aztán arra való hivatkozással, hogy
a dal már előtte elhangzott hivatalos
rendezvényen. 1999-ben jelent meg
első hanghordozójuk Ébredés címmel, de lemezzel tisztelegtek többek között Balassi Bálint és Babits
Mihály emléke előtt is. Legutóbb
ősszel jelent meg maxi CD-jük Angyalszárny címmel. Tóbisz Tinelli
Tamás több alkalommal is zsűrizte
a Tompa Országos Verseny hatodik
(megzenésített versek) kategóriáját.
jdj

Kresnye András a Városháza galériájának nyári vendége

A rimaszombati Turisztikai Információs Központ és Magán
Szakközépiskola (Hotelakadémia)
szervezésében, Rigó László alpolgármester védnöksége alatt
nyílt meg a Városháza földszinti
kiállítótermében Kresnye András
Bangyó fele című fotókiállítása,
amely augusztus 31-ig látogatható.
A kiállítást Marta Hlušíková
írónő nyitotta meg Páko Mária
gitárművész közreműködésével.
Kresnye András bár csak most

végezte be középiskolai tanulmányait fodrász szakon a Magán
Szakközépiskolában, fotósként nem
ismeretlen a régió nagyközönsége
előtt, hisz több kiállítása is volt már,
így tavaly Nők a tájban címmel
Mihályi Szabolccsal és Micsuda
Andrással rendezett közös tárlatot
Rimaszombatban, a Gömöri Fotóklub Három Rózsa Kávéházban
található galériájában, amely megjárta Füleket, Balogfalát, Várgedét
és Nagybalogot is, de a Matej Hre-

Agáta Bartová fotóit is díjazták

Az idén negyvennegyedik alkalommal hirdette meg a Nemzeti Közművelődési Központ az
amatőr fotográfusok versenyét,
az AMFO-t, amelynek kerületi
kiértékelésére Zólyomban került
sor. A megmérettetésen több
rimaszombati amatőr fotográfus is benevezte képeit, közülük
a zsűri a Turisztikai Információs
Központ munkatársának, a napokban 60. születésnapját ünneplő Agáta Bartovának az Emlékeim III. című fotóját díjazta.
A járásból az idén Bartová mellett
Michal Šereš, Lucia Janšová és
Matej Kováč is eljutott a kerületi
döntőbe. Egyikük neve sem ismeretlen a nagyközönség előtt, mindhárman állandó résztvevői a különböző
fotós- és filmes versenyeknek, így
az sem okozott nagy meglepetést,
hogy az ő munkáikat választották
be a kerületi versenybe, amelyet

háromtagú zsűri, a besztercebányai
Leo Redlinger és Peter W. HAAS,
valamint a zólyomi Angela Vidholová bíráltak el. A 16 éven aluliak
kategóriájában elismerő oklevelet
vehetett át Michal Šereš a Nosztalgia című munkájáért. A 21 éven aluliak kategóriájában a fekete-fehér
fotók versenyében a zsűri csak a 3.
helyet ítélte oda, mégpedig Lucia
Janšovának A térben című fotójáért.
A 21 éven felüliek kategóriájában
a színes fotók mezőnyében a zsűri
Agáta Bartová Emlékeim III. című
fotóját emelte ki.
A legjobb munkákból június 9-én
nyílt kiállítás a zólyomi régi Városházán, amelyen Bartová, Šereš és
Janšová munkái mellett Matej Kováč
Álom című munkája is látható.
A díjazott alkotások bekerültek az
országos döntőbe is, amelyre Léván
kerül sor az ősz folyamán.
jdj

benda Könyvtárban is kiállított, ahol
Marian Hrinko és Matej Kováč voltak a kiállítópartnerei.
„Mielőtt bárki megkérdezné, hogy
akkor miért is a fodrász szakot
választottam, a válaszom nagyon
egyszerű. Úgy gondoltam, többre
megyek, ha a fodrász szakot választom, mivel egy fodrásznak mindig
van munkája, míg egy fotósnak
inkább csak alkalmilag. S lehet,
hogy a két szakma összekapcsolása
nagyon is jó döntés, mivel nagyon

kevés fotóst ismerek, aki a fotózás
előtt megigazítja a modell frizuráját” – mondja a furcsa kettős szakmaválasztásról Kresnye, aki mindezek ellenére csakis fotósként tudja
elképzelni az életét. Az első önálló
kiállításán 20 fotóját teszi közszemlére, portréi mellett tájképeit és
makrofotóit is megnézhetik mindazok, akik a forró nyári napokban
betérnek egy kis hűsölésre a Városháza földszinti folyosójára.
jdj

Cölöpmaradványok a GömörKishonti Múzeumban

A Gömör-Kishonti Múzeumban
a hónap műtárgya júliusban az
egykor a várost védelmező cölöpsor maradványa lesz, amelyet a
piacon végzett régészeti ásatások

során fedeztek fel az évtized elején.
Amikor az egykori piactér átépítése
mellett döntöttek (igaz, hogy a
munkák a mai napig sem fejeződtek be), 2010-2011-ben régészeti
feltárásokat végeztek Botos Sándor
régész vezetésével. Ekkor került
elő az egykor a várost védő palánk
cölöpsorának két darabja mintegy
140 centiméteres mélységből. Arról, hol is állhatott, s merre haladt az
egykori palánk, amely a várost védte a külső ellenségtől, egy 1769-es
kép segítségével tájékozódhatunk,
amely az egyetlen ismert, várost
ábrázoló kép. Vallási villongások
Rimaszombatban 1769-ben – az ismeretlen festő művének a címe, s a
talált leletek egyértelműen arra utalnak, hogy az egykori palánk cölöpsorának maradványai kerültek elő.
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Pályázatot hirdet a Feszty-körkép Alapítvány

A Feszty-körkép Alapítvány a
2016. esztendőt Feszty Árpád
születésének 160 éves és a Feszty
körkép 120 éves fennállása emlékének szenteli. Ebből az alkalomból 3 kategóriában (irodalmi, törté-

nelmi, művészettörténeti) pályázatot hirdet a következő korosztályok
számára a történelmi Magyarország
területén:
1. 5-6. osztályos (irodalmi és történelmi kategóriában)
2. 7-8. osztályos (irodalmi és történelmi kategóriában)
3. 9-12. osztályos tanulóinak.
(irodalmi,
történelmi
és
művészettörténeti kategóriában)
A résztvevők egyéni és csoportos
munkákat is beadhatnak, melyeket
külön értékelnek.
Választható témakörök:
1. A Feszty körkép által ihletett elbeszélés (minimum 2 oldal), vers
vagy novella egyénileg választott
terjedelemben.
2. A körkép egy-egy jelenetének és/
vagy egy kiemelt alakjának részletes
bemutatása,elemzése. Terjedelem:
2-5 oldal.

Házy Erzsébet Nemzetközi
Tehetségkutató Énekverseny

A Szlovákiai Civil Becsületrend
Házy Erzsébet Nemzetközi Tehetségkutató
Énekversenyt
szervez, melyre szeptember 1-ig
lehet jelentkezni. Tehetséges és
versenyző típus vagy? Akkor ott
a helyed, mérettesd meg magad!
Versenyezz és nyerj! Kitűnő
légkör, fantasztikus zsűri és szuper díjak várnak. A válogatóra
szeptember 23-án, pénteken 11.00
órától kerül sor Érsekújvárban, a
Lovarda épületében. Regisztrálni
aznap 10.00 óráig lehet.
A szervezők kérik, hogy a válogatásra mindenki vigye magával a
személyigazolványát
vagy
az
útlevelét, esetleg a jogosítványát,
18 év alattiaknál a szülői belee-

gyező nyilatkozatot/hozzájárulást, a
nevezési díj befizetéséről a banki igazolást, a zenei alapot (pendrive-on,
vagy CD-n), valamint senki se felejtse otthon a jókedvét és az önbizalmát. A válogatáson érkezési sorrendben minden énekes sorszámot
kap. Egy produkció addig tart, amíg
a zsűri le nem állítja azt, de maximum 3 perc.
A válogatást az alábbi kategóriákban és műfajokban hirdetik meg:
I. kategória: 14-18 év közötti lányok
és fiúk – opera, operett, musical
II. kategória: 18 + feletti nő és férfi
– opera, operett, musical
Az I. kategória nevezési díja 15 €/
fő/ műfaj; II. kategória nevezési díja
30 €/fő/ műfaj.

3. Történelmi kategóriában Árpád
kora, a Magyarok bejövetelének
korszaka
4. Kiegyezés kora. Milleniumi ünnepségek időszaka.
Pályázatok
beérkezésének
határideje: október 6.
A pályázatokat a következő
címekre várjuk: okros.mariann@
fesztykorkep.hu vagy az okros.
mariann@icloud.com e-mail címre vagy a 1055 Budapest Aulich
u. 3. postacímre. (a borítékra írják
rá: FESZTY EMLÉKÉV: HAZATÉRÉS)
Eredményhirdetés: október 23.
Komárom
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Nyeremény:
- A pályázat összes résztvevői
ingyenes belépőt kapnak az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba egy fő kísérővel.
A Feszty-körkép Alapítvány az
utazás szervezését és az utazási
költségeket vállalja.
- A pályázat első hét nyertesét és
felkészítőiket, a Kassai lovasiskola meglátogatására invitálják és
meghívást kapnak az Emlékév legrangosabb eseményére Komáromba
a Feszty Emlékév konferenciájára,
ahol a megismerhetik a Feszty
családot is.
jdj

Július 09-10.:
58. Gombaszögi Országos
Kulturális Ünnepély

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Rozsnyói Területi Választmánya július 09-én és 10-én
(szombaton és vasárnap) 58.
alkalommal rendezi meg a Gombaszögi Országos Kulturális
Ünnepélyt.
A kétnapos rendezvény programja:
Július 09. szombat, Rozsnyó,
Csemadok Székház, 16.00:
Konferencia; közreműködik a
Várhosszúréti Mákvirág népdalkör
Július 10., vasárnap, Gombaszög,
16.00:
Népművészeti Gálaműsor – rendező
Gémesi Zoltán
Megnyitó: A Rozsnyói járás 5

községének
éneklőcsoportjai
(Krasznahorkaváralja,
Hárskút,
Várhosszúrét, Jólész és Berzéte)
Ünnepi beszéd
A
Gálában
közreműködnek:
Bódi Csabi – Budapest, Rozmanring Néptánccsoport – Abaújszina, Rozmaringsarj – Abaújszina, Rozmaring Hagyományőrző
Csoport – Abaújszina
18.00: Tombola
Értékes tombola díjak várják a
közönséget
19.00: A Szőttes Kamara Néptáncegyüttes és vendégeinek, Esszencia zenekar – Csík János, Lakatos
Róbert és barátai, Papadimitriu
Athina, Derzsi György és Vadkerti
Imre Átjárások című közös műsora.

Földi adókon keresztül is sugároz a LocAll TV

A LocAll regionális televízió a bővítés és a minőségjavítás jegyében több újdonsággal is várja a jelenlegi és
a leendő nézőit. Az eddigi kábelkapcsolat mellett ugyanis már földi adókon keresztül is fogható a LocAll,
elég hozzá egy szobaantenna.

A DVB-T rendszeren keresztül az UHF sávban a 25-ös csatornán immár száz százalékban le van fedve Rimaszombat, beleértve annak egyes városrészeit, de Rimajánosiban, Pálfalán és Feleden, ahogy északon Nagytöréken és
Rimaráhón is fogható már a LocAll TV adása.
A LocAll Regionális Televízió adását befogni igen egyszerű. Elég a tévékészüléket a külső vagy a szobaantennához csatlakoztatni az UHF sávban, s kikeresni a 25-ös csatornát. A csatorna beolvasása után a képernyőn hat televízió képe jelenik meg, köztük a
LocAll-é. Mind a hat televízió vétele ingyenes.

hu.rimavskasobota.sk
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Párosban folytatja Kalmár László és Bettes Enikő

Kalmár Lászlóval még a városnapi vásár forgatagában futunk
össze, a tehetséges testépítő,
akiről többször is írtam már,
megkér, hogy jó lenne egy újabb
cikk, ugyanis ismét felpörgött
körülötte az élet. A meglepetés a
megbeszélt találkán ér, ahová a
barátnőjével érkezik, aki nemrég
hatodik helyezést ért el a szlovák
bajnokságon Nyitrán.
„Az igazi terv: a homokóra-testalkat” – vág a közepébe a dolgoknak
Bettes Enikő, aki első versenyén
komoly eredményt ért el, s tudjuk,
evés közben jön meg az étvágy. De
mielőtt belevágnánk a testépítés
rejtelmeibe, gyorsan megtudom
még, mi is az a homokóra-testalkat,
bár első ránézésre is sejteni vélem.
„Széles váll, keskeny csípő” –
mondja a hivatalos formulát Enikő,
ugyanis ez az a testalkat, amelyre
lehet alapozni. Bár már évek óta
szétválaszthatatlan társak, mégsem
volt olyan egyértelmű, hogy Enikő
is kedvet kap megmutatni magát és
versenyszerűen is bemutatkozni –
mesél a kezdetekről Laci, aki annak
idején futballistaként került kapcsolatba a versenysporttal, de kassai
egyetemi évei alatt a focizást abbahagyta, s a testépítés kezdte vonza-

ni. Jöttek a sikerek is, több szlovákiai és magyarországi versenyen
is komoly eredményeket ért el, de
mivel az egyetemen is egyre több
lett a feladat, így az utóbbi években
már hanyagolta az élsportot, amely
ráadásul ebben a sportágban nem
is olyan olcsó mulatság. A diéta,
a versenyek – mind-mind jelentős
anyagi kiadás, s Rimaszombatban a
szponzorok sem nagyon hemzsegnek, s akik még akadnak, azok sem
biztos, hogy a testépítésben látnak
fantáziát.
Enikő Zádorra, majd Rimaszécsre

járt alapiskolába (a névazonosság
nem véletlen Bettes István koszorús költőnkkel), a középiskolát
Rozsnyón végezte, s ezt követően
különböző tanfolyamokat látogatott Budapesten, ahol a Semmelweis Egyetemen testépítő edzői
papírt is szerzett.
„Bármely hihetetlennek is tűnik, de
nem a testépítés hozott össze bennünket annak idején” – mosolyog
Laci, amikor a kapcsolatukról kérdezem, de természetesen ma már ő
a személyi edzője. Hogy ez ebben
a sportban mit is jelent? Ő állítja

össze például a diétáját, ahogy az
edzésprogramot is, de lelki támasza
is egyben. Nem könnyű ugyanis a
rendszeres diétát betartani és végigcsinálni – egy-egy verseny előtt
legalább kilenchetes diétát kell
abszolválni, ahogy egy-egy fotózás
előtt legalább 12 hetes szigorú
étrendet kell abszolválni.
A nyitrai volt az első versenye, ahol
tizenhárman voltak a kategóriájában (bikinifitnesz 169 cm-ig), s
a megszerzett hatodik helyet kifejezetten jó eredménynek tartja. Bár
ma már a testépítés újabb és újabb
válfajai kerülnek be a köztudatba
és a versenynaptárba, mindketten a
klasszikus testépítés mellett teszik
le a voksukat. Rimaszombatban
akad ugyan egy-két támogatójuk,
mint Tankina Eszter, az egyik fitneszklub vezetője, aki kifizette
számukra az éves regisztrációt,
de további támogatókat keresnek,
hogy újabb és újabb versenyeken
képviselhessék Rimaszombatot.
S nem véletlen a többes szám,
ugyanis Enikő eredményeit és
lelkesedését látva, Laci is a folytatás mellett döntött, s a végső cél
mi más is lehetne, mint a hazai
versenyek mellett kijutni egy Európa-bajnokságra.
jdj, fotó: archív

Megszavazták a futballklub
további támogatását

Egy hónap alatt két rendkívüli testületi ülést a városatyák
abszolváltak a futballklub anyagi
támogatása miatt. Ami nem jött
össze első alkalomkor háromszori nekifutásra sem, másodszorra,
ha egyetlen szavazattal is, igen.
A klub 73 ezer eurót kért és
kapott is az idei év további
működésére.

A rimaszombati futballcsapat nem
szerepelt rózsásan elvergődtek ugyan a bajnokság végéig, s mivel az
alsókubiniak menetközben kiléptek
a bajnokságból, sőt az extraligából
sem esett ki kelet-szlovákiai
együttes, így a batyiak nem estek

ki. Igaz, a nyújtott teljesítmény
korántsem volt szívderítő, az egyes
játékosok alig melegedtek meg a
helyükön, ahogy az edzők sem, s
bár az új ügyvezető, Miroslav Bitala tisztességes elszámolást terjesztett elő, szponzorokat ő sem nagyon
talált a folytatáshoz. Maradt tehát a
testület, akiket klubtagságtól függetlenül ugyancsak megosztott a

foci ügye. A máskor szinte semmiben egyet nem értő Vaš Vilmos
és Sojka Gyula vehemensen tiltakoztak a klub esetleges további
támogatása miatt, s mint többször
is kihangsúlyozták, a legfontosabbnak a munkahelyteremtést

tartják, s csak ezután következhet
a „cir-kusz”, a polgárok szórakoztatása. Hasonló véleményen
volt Ivan Hazucha is, aki komoly
fenntartásai ellenére mégis (meg)
támogatta a javaslatot, amely
73 ezer eurót biztosít a klub idei
további működésére, amelyből
egyrészt kifizetnék a még meglévő
adósságokat, a többit pedig az
ifjúsági- és a felnőtt csapatra
költenék. Bán Zoltán alternatív javaslattal állt elő, míg Főző Zsolt
Jaroslav Vrábeľnek, a Tempus klub
vezetőjének kért szót. Ha nehezen
is, de ezúttal meglett a többségi
szavazat, így 8 igen szavazattal,
2 nem és 5 tartózkodás ellenében
elfogadták az újabb pénzinjekciót
az MŠK részére.
Ahogy Miroslav Bitala lapunknak
elmondta, beneveztek a II. ligába,
amely jelentős változások előtt áll,
ugyanis a most következő évad
még a tavalyi forgatókönyv szerint zajlik, azonban a 2017/2018-as
évadban már csak egy közös II. liga
lesz 16 csapattal, így az évad végén
nem egy csapat esik ki, hanem legalább öt. A csapat új edzője Libor
Fašang lesz.
jdj, fotó: gecse

Rimaszombatban
rendezték
meg a többpróbázók nyári
országos bajnokságát, amelyen remekül szerepeltek a
hazai versenyzők is. Az M6os kategóriában (60 m futás,
1 500 m futás, távolugrás,
labdadobás – 1 kg, kúszás,
50 m úszás) a Tompa Mihály
Alapiskola diákja, Sogel Simon
a második helyen végzett.

