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IV. Balogvölgyi Falvak Találkozója

A megye leghosszabb rétese Bátkában
Immár hagyományosan negyedik alkalommal július
utolsó hétvégéje a balogvölgyi falvak találkozójának választott napja. Idén július 25-én gyűltek össze a tizenhat
település polgárai, hogy a Balogvölgy 2008 Polgári Társulás, az MKP Bátkai Helyi Szervezete és Bátka Község Önkormányzata által szervezett egésznapos rendezvényen
kapcsolatokat erősítsenek s nem utolsósorban kikapcsolódjanak és szórakozzanak. Már reggel íncsiklandó illatok
felhőztek a bátkai sportpályán, hiszen a bográcsokban
hagyományos magyar étkek készültek, melyek mindegyikéről elismerően nyilatkozott a zsűri. A gyerekek arc- és
hennafestés, kovácsmesterség, fafaragás, bőrművesség,
tánc, íjászat mesterségeiből kaphattak ízelítőt, de akinek
kedve támadt az részt vehetett a kerecsenmotorosok jó-

tékonysági motoroztatásában vagy kocsikázhatott Gál
Ferenc fogatán. A nap folyamán gazdára talált az idei
Máriás-király cím, s elkészült Gömör megye leghosszabb
rétese is. A déli hivatalos megnyitót követően, melyen
közreműködött a nagybalogi Szivárvány Népdalkör, az
ózdi Locco Holding Kft divatbemutatója után a Két zsivány lépett színpadra, majd következett a Balogvölgyi
népművészeti gála. Az est fénypontja Vadkerti Imre és
Derzsi György fellépése volt, akik részleteket adtak elő az
István, a királyból. A tombolahúzás után a Bátkai Roma
Band húzta a talpalávalót. A rendezvényről képriportot
következő számunkban közlünk.
Kép és szöveg: Homoly E.

Hirdessen
a Gömöri Hírlapban!

Útlezárás Rimaszombatban
Július 30-tól nyolc napra lezárják a buszpályaudvar melletti kereszteződész az
úttest felújítása miatt. A vasúti közlekedésben nem lesz korlátozás, a Tornalja
felől érkező közúti járműforgalmat a Temető utcán át terelik el a városközpont
irányába. A városközpont felőli forgalmat a Gorkij utcán vezetik ki a ZólyomKassa főút felé.

„Ugyan nem értek vele egyet,
de mindent megteszek azért,
hogy elmondhassa a véleményét” – mondta állítólag Voltaire,
a francia felvilágosodás egyik
legnagyobb szellemisége, s azt
hiszem, hogy ezt a mondatot
kulcsmondatként taníthatnák
újságíró gyorstalpalóinkon is.
Sajnos tájainkra a teljes megosztottság jellemző, s akár országos,
kisebbségi, akár regionális vonalon nézzük, – nem kivétel ez alól
a sajtó is –, mindenütt halálos
ellenségek állnak egymással
szemben. Az objektivitásnak
többnyire még a látszatát is
kerülve. S hogyan kerül a csizma
az asztalra, vagyis Voltaire neve
mellé Jozef Šimko vagyis Simko
József (nem véletlen a névkettőzés, ugyanis a beszélgetés is két
nyelven készült), ez az öntörvényű, az állam az államban elv
alapján saját hatalmi központot
kiépítő rimaszombati vállalkozó,
aki ugyan már háromszor vesztett a polgármester választáson,
de még mindig nem lankadva,
lapot is vásárolva ostoroz mindenkit, aki látszólag nem az ő
szekerét tolja. Nem olvashattunk
viszont a lapjában szinte semmit
arról, hogy megyei alelnökként
mit is tett a városért s a régióért
az elmúlt négy esztendőben. S
miután a parlament elnöke kiírta
a választásokat, számvetésre kértük, azzal a kitétellel, hogy csakis
a megyéről fogunk beszélgetni,
értékeljük az eltelt négy évet,
s röviden szólunk a terveiről
is. Volt persze, ami rákerült a
szalagra, más csak a diktafon kikapcsolása után került terítékre.
S beszélgetőpartnerem ezúttal
sem hagyta el a megszokott
kemény odamondogatásait, de
ez természetesen már egy „másik
lapra” tartozik.

Nyári akció: 2 + 1

Két hirdetés áráért három
alkalommal hirdethet

8 588004 101029 >

Telefon: 56 04 673, 0907 255 600
Az akció augusztus 31-ig tart 15 €
feletti hirdetés esetén
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Ismét emelkedett
a munkanélküliség

Új autóbuszok Gömörben is
Július 10.-én a Besztercebányai Megyei Önkormányzat elnöke, Milan Murgaš, a losonci SAD vállalat vezetése, a gyártók képviselői és a meghívott
vendégek jelenlétében ünnepélyesen forgalomba állították az első 24 autóbuszt abból a 34-ből,
amelyet a SAD losonci vállalata a besztercebányai
kerületben végzendő városközi közlekedésről kötött szerződés feltételeinek értelmében vásárolt
2009-ben 5 millió 089 ezer € (153 millió 317 ezer korona) értékben. Az új autóbuszok minimum 20 %-a
akadálymentesített lesz. Az összes jármű modern,
kis fogyasztású környezetbarát motorral, ABS-szel
ellátott fékrendszerrel, új generációs elektromos
pénztárgéppel és elektronikus információs táblákkal lesz felszerelve. Az új járművek forgalomba
állításával a közlekedési vállalat járműparkjának
átlagéletkora 15,1 évről 10,5-re csökken.
Az új buszok egyenlően lesznek elosztva a losonci,
rimaszombati, tornaljai és nagyrőcei telephelyeken
és a losonci, rimaszombati, poltári és nagyrőcei
járásokban fogják ellátni szerepüket. Forgalomba
állításukat követően a legrégebbiek fokozatosan ki
lesznek iktatva forgalomból. Az új járművek segít-

ségével a közlekedési vállalat minőségibb és hatékonyabb szolgáltatást tud majd biztosítani az adott
járások utazó közösségenek.
fotó: archív

Kevesebb baleset, több áldozat
A rendőrség a Rimaszombati rendőrségi körzetben (Rimaszombat, Nagyrőce) 185 balesetet regisztrált, ami 190-nel kevesebb, mint a tavalyi év
hasonló időszakában. Ahogy azt Mária Faltániová
besztercebányai rendőrségi szóvivőtől megtudtuk,
49 olyan baleset történt, ahol személyi sérülés is
előfordult, 78 ember sérült meg, közülük 16 súlyosan, míg tízen életüket vesztették. Tavaly az év
első hat hónapjában öten hunytak el közlekedési
balesetben. 21 alkalommal volt a baleset elsődleges oka az alkohol, ami hét-tel kevesebb, mint egy
évvel ezelőtt. A legsúlyosabb baleset június elején
történt Nagyrőce és Murányhosszúrét között, ahol
hat ember vesztette az életét. A balesetet okozó

sofőr vérében 2,25 ezrelék alkoholt mértek. Rimaszombatban a Cukorgyári utcában két személyautó
ütközött, s a balesetben egy 14 éves fiú halt meg.
A besztercebányai kerületben az első félévben 1524
baleset történt, ami 1772-vel kevesebb, mint tavaly ilyenkor. Faltániová szerint ez a kedvező adat
elsősorban a szigorúbb szabályoknak és a gyakoribb ellenőrzéseknek köszönhető. Egyébiránt az új
közlekedési szabály szerint, amíg nem keletkezik
a baleset során 3 990 eurós kár, nem sérült meg
senki,vagy nem állapítanak meg alkoholos befolyásoltságot, a baleset csak károkozásnak minősül.
jdj

Emelkednek a vasúti személyszállítás díjai?
Szeptember elejétől állítólag drágul a vasúti személyszállítás, mivel a Közlekedésügyi Minisztérium
elfogadta a Szlovák Vasúti Társaság ármódosításra
benyújtott javaslatát. A tervek szerint leginkább
a 70 éven felüliek számára drágulna a kedvezményezett árú menetjegy, ettől kisebb mértékben a
heti és havi diákjegy és a teljes árú menetjegy. Az
áremelés mértékére tett javaslat egyelőre további
egyeztetések tárgyát képezi. Az elképzelések szerint a másodosztályra szóló vasúti menetjegy személy- és gyorsvonat esetén egyaránt átlagosan 2–8
centtel drágulna. Az első osztályon történő személyszállítás viteldíja is drágul az előzetes tervek
szerint, mégpedig a legtöbb kilométerszakaszon

3–12 centtel
A kormányfő számára abszolút elfogadhatatlan
a vasúti viteldíjak tervezett emelése. Robert Fico
szerint nem szabad megengedni, hogy a gazdasági
válság idején ez az intézkedés éppen a szociálisan
legkiszolgáltatottabb réteget érintse, közülük is főleg a nyugdíjasokat. Fico ezért olyan utasítást adott
Ľubomír Vážny közlekedésügyi miniszternek, hogy
vonja vissza a menetjegyek árának emelésére vonatkozó javaslatát. Ezzel összefüggésben a miniszterelnök kijelentette, hogy a kormány minden segítséget megad a vasútnak ahhoz, hogy túlvészelje
ezt a nehéz időszakot.

2006 januárja óta idén júniusban mérték
hazánkban a legnagyobb munkanélküliséget,
mindösszesen a lakosság 11,81 százaléka
(348 628 személy) nem talált munkát magának. Ez májushoz képest 0,42 százalékos
emelkedést jelent. A legrosszabb a helyzet
a Rimaszombati (32% ), a Nagyrőcei (30,19%)
és a Rozsnyói járásban (26,15%), de az őket
követő Tőketerebesi és Nagykürtösi járásban
is sok magyar él. A legjobb helyzetben
természetesen a pozsonyi régió van, ahol 3
százalék alatt van a munkanélküliek aránya.
A globális válság miatt Szlovákiában még 17
775 munkahely van veszélyben, illetve ennyi
munkavállalót fenyeget a reális munkanélküliség. A Gazdasági Minisztérium adatai
szerint idén januártól ez idáig 36 291 olyan
munkahelyet regisztráltak, amelynél fennállt
a megszűnés lehetősége, és ebből 18 516
munkahely már meg is szűnt. Az ország
egyes munkahivatalaiban az év 29. hetében
összesen 7072 betöltetlen állást hirdettek
meg, ebből a legtöbbet a pozsonyi kerületben
(2352), a legkevesebbet pedig a kassaiban
(413). Gazdasági elemzők ugyanakkor arra
figyelmeztetnek, hogy ha a válság elhúzódik,
akkor a nagyobb cégek sem fogják tudni
elkerülni a tömeges elbocsátásokat.

Gašparovič aláírta
a nyelvtörvényt
Ivan Gašparovič szlovák köztársasági elnök
aláírta a nyelvtörvényt, amely szeptember elsejétől lép hatályba. Gašparovič szerint a törvényre a Dél-Szlovákiában élő szlovákok védelme miatt volt szükség, s állítólag nagyon
sok panasz érkezik az elnöki irodába, mivel
egyes szlovákoknak gondjaik vannak a hivatalokban, az orvosnál vagy az álláskeresés
során. Nem csitulnak az ellentétek a vitatott
jogszabály körül, s egyre inkább kiéleződött
a vita Pozsony és Budapest körül. Amíg
Szlovákia szerint a törvény megfelel az EU-s
standardoknak, a magyar fél beadvánnyal
kíván fordulni az európai szervezetekhez,
míg a Magyar Koalíció Pártja (MKP) a HídMost párttal közösen az Alkotmánybíróságon
szeretné megtámadni a jogszabály vitatott
pontjait, de ehhez szüksége lesz az ellenzéki
pártok támogatására is. Duray Miklós szerint
Szlovákiában legalább három államnyelvnek
kellene lennie: a szlováknak, a magyarnak és
a ruszinnak. Ezek a nemzetek Duray szerint
ugyanis ezer éven keresztül ezen a területen
éltek. Az MKP elnöke, Csáky Pál bejelentette,
hogy szeptember elsején, Dunaszerdahelyen
tiltakozó nagygyűlést szerveznek, amelyen
tiltakozni szeretnének az államnyelvtörvény
ellen.
Az oldalt összeállította: jdj
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Ideje lenne eldönteni, hogy mi legyen Kurinccal

Beszélgetés Magdaléna Valušovával
A rimaszombati Városi
Képviselő-testület tagja,
Magdaléna Valušová
nemrég Franciaországban járt, ahol részt
vett az Európai Unió
Közjegyzőségei Tanácsának ülésén (CNUE). De jelen volt azon
a júniusi megbeszélésen is, amelynek témája a Kurinc-Zöld víz projekt jelenlegi
állásának megvitatása volt.
Június 18. és 20. között került sor a francia Alpokban, Annecy városkában a CNUE ülésére, amelyen
az EU összes tagállama közjegyzői kamarájának
elnöke részt vett más meghívott vendégek társaságában. A Szlovák Közjegyzői Kamara 2009 január
16-tól tagja a CNUE 5 tagú végrehajtó tanácsának is
a Nyilvános okiratok témakörben. Eleddig egyetlen
volt szocialista országnak sem sikerült bekerülnie
a végrehajtó tanácsba, ami igen nagy megtiszteltetésnek, sőt bizalomnak számít, de egyúttal felelősség is. A központi téma a nyilvános okiratok kérdése volt, amely a brüsszeli rendeletek revíziójának

Büntetett
a Városi
Rendőrség
Még június 26-án a Városi Rendőrség az éjjeli
órákban megelőző, ún. preventív biztonsági akciót
hajtott végre, s elsősorban a nyilvános rend betartását és a szeszesitalok nyilvános helyeken való
fogyasztásáról szóló rendelet betartását ellenőrizték. Az akció végrehajtásában a rendőri testület
és a városi képviselő-testület és a Városi Hivatal

Augusztusban
ismét LETAVY
Augusztus 9. és 16. között ismét sor kerül
a LETAVY táborra, amely az ifjú képzőművészeknek, irodalmároknak, fotóművészeknek és színházcsinálóknak, s egyike a legismertebb európai
workshopoknak. Hat év után a LETAVY költözik,
s az idén a Kokava-Línia üdülőközpontban kerül
megrendezésre, s 15 alkotóműhellyel számolnak,
amelyet neves szakemberek vezetnek. Regina
Špitálová, a tábor menedzsere elárulta lapunknak,
hogy eddig 140 jelentkezőt regiszráltak, s nemcsak Szlovákiából érdeklődnek a tábor iránt, de
Csehországből és Franciaországból is jelentkeztek
már, sőt egy Jordániából származó fiatalember is

előkészületi munkái során is rezonál.
Júniusban mint a Környezetvédelmi Bizottság
elnöke, találkozót kezdeményezett, amelyen
a Kurinc-Zöld víz projekt legújabb fejleményeit
tekintették át.
Ez így van, de engedje meg, hogy én ezt a Zöld víz
projektnevet ne használjam, mert nem fűznek hozzá kellemes emlékek. Közös ülést tartott a Környezetvédelmi, az Ellenőrzési és a Fejlesztési Bizottság,
s megállapítottuk, hogy jelenleg nincs egységes nézőpont, de koncepció sem a kurinci üdülési körzet
jövőjét illetően. A megalomániás Aquapark projekt
a városnak nem kis pénzébe került, s valószínűleg
szándékos volt ez a végkifejlet. Ez lehetett a célja
egyrészt a társaságnak, amellyel a város előnytelen
szerződést kötött, amelyet a jelenlegi képviselőtestület mondott fel, s mindenféle következmények
nélkül, még akkor is, ha az a veszély fenyegetett,
hogy az nem lehetséges. Másrészt azoknak, akik
csak a saját, tisztes haszonnal járó érdekeiket nézték (pl. az Agrotauris cég, amely felvásárolta a környező telkeket, de több más társaság és magánszemély is leszedte a maga sápját). Holott el tudnám
Kurincot képzelni, mint természetes tavat, mint

illetékes bizottságának tagjai is közreműködtek.
Az ellenőrzés elsősorban az alkoholfogyasztásról
szóló rendelet betartására irányult, s főleg azokon
a helyeken, ahol leggyakrabban kerül sor a városi
létesítmények és a városi tulajdonban lévő épületek megrongálására, de akár az éjszakai nyugalom
megsértésére, így a Daxner téren, a Szlovák Posta
épülete előtt, a Tompa téren, a Fő téren, a Városkertben és a Rima lakótelepen vizsgálódtak. 18
esetben észleltek szabálysértést, s helyben 390 €
büntetést szabtak ki. A Városi Rendőrség tagjai
10 üveg szeszesitalt öntöttek a lefolyóba. Június
30-án, a délutáni órákban újabb ellenőrzésre került sor, de ekkor szabálysértést nem észleltek.
jdj

bejelentkezett. Újdonság
lesz az idén a karikatúra-műhely, amelyet
a rimaszombati Marian
Kamenský vezet majd,
s az ún. szövegírói műhely,
amelynek a vezetésével
Peter Šrankot bízták
meg. De itt lesz Roman
Anderle bábművész, Renáta Bubniaková, a pozsonyi Új Színpad tagja, aki a táncműhelyt vezeti,
Miriam Petráňová, aki a digitális fényképezéssel
foglalkozók munkáját irányítja, Jana Oľhová,
a túrócszentmártoni színház tagja, míg a keramikusokkal Hanka Štrbová foglalkozik. Részletes
információk az alábbi címeken: Regina Špitálová,
MsKS, tel.č.: 047 / 5621857, mobil:0908 805076,
msksrs@rsnet.sk , www.letavy.sk.

termálfürdőt és üdülési körzetet. Csendes, kedves,
a nyugalom és felüdülés központja lehetne ez az
övezet egy kis jóakarattal és igyekezettel. Annecy
városában jöttem rá arra, hogy mi is vonzza a turistákat – a nyugalom, az érintetlen természet, az
ember és a természet harmóniája.
Határozatokat is elfogadott a bizottság?
Feladatul adtuk a Környezetvédelmi Bizottságnak, hogy figyelje a természetes területek
revitalizációjára kiírt európai uniós alapokból meríthető pályázatokat. Mivel azt sem tudjuk, hogy
mit akarunk, ezúttal is feltenném a kérdést Rimaszombat lakóinak: Mit szeretnének Kurincon? Egy
zajos, forgalmas Aquaparkot? Ha igen, akkor a városnak ismételten keresnie kell egy céget, amely
a már kidolgozott, elfogadott és kifizetett projektek
alapján befektetőket közvetítene. Ha igen, akkor
hány évre kapjon bizonyítási lehetőséget? 5-10-20
vagy esetleg 50 évre? Vagy városi üdülési körzet legyen, amelyet szerényen, a saját lehetőségeire hagyatkozva működtetne a város? S nem várnánk az
állítólagos befektetőkre, akik megmentik Kurincot.
A kérdések adottak, kezdődhet a vita.
mak/jdj, fotó: moly

Emelkedett
a víz ára
Július 9-től a karbantartás költségeinek emelkedése miatt nőtt a víz ára. Az ivóvíz maximális ára 0,9313 €/m3, míg a szennyvíztisztításé
0,8764 €/m3. Az áremelés miatt július hó folyamán sor kerül(t) a vízórák leolvasására. Egy
négytagú család számára ez havonkénti kb. 27
centes emelkedést jelent. A most meghatározott árak december 31.-ig érvényesek. Részletes információk a www.rimavskasobota.sk
honlapon találhatók.

Hőség van
Állítólag már mögöttünk van az év
legmelegebb napja,
július 23-án a hőmérséklet időnként elérte a 35-38 fokot is, de
ahol szélcsend volt,
még ezt is többnek
érezhettük. A rendkívüli meleg velejárói
az alkalmankénti viharok és felhőszakadások
is. A legutóbbi hidegfrontot régiónk szélviharral megúszta, nagyobb károkat nem okozott a felettünk átvonuló front, nem úgy, mint
a trencsényi Pohoda fesztiválon, ahol az egyik
összedőlt sátor halálos áldozatot is követelt.
Kép és szöveg: jdj
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„Mindent megtettünk a régióért a megyei önkormányzatban”

Interjú Jozef Šimko megyei alelnökkel
Jozef Šimko vagy Simko
József nevét gyakran
ragozzák mostanában
tájainkon. Az egykor a
Járási Hivatalt is vezető
vállalkozó többször is indult már
Rimaszombat polgármesteri posztjáért,
mindeddig sikertelenül. Két éve megvette a Gemerské zvesti plus c. lapot is,
amelyet ma Soboťan néven működtet, s
ebben könyörtelenül kritizálja politikai
ellenfeleit. 2005-ben a Rimaszombati járásban ő szerezte a legtöbb szavazatot
a megyei választásokon, s a Besztercebányai Önkormányzat alelnöke lett.
Pavel Paška november 14-re kiírta a megyei választásokat. Ön négy évig a Besztercebányai
Megyei Önkormányzat alelnökeként működött.
Hogyan értékelné az eltelt időszakot?
Mivel lassan tényleg letelik a választási ciklus, itt
az ideje, hogy számvetést készítsünk, mit is sikerült a megye ill. a szűkebben vett járás részére
kiharcolnunk. Többes számban beszélek, ugyanis
egyrészt az alelnöke vagyok a megyének, másrészt viszont a Rimaszombati járást is képviseltem
hatodmagammal Besztercebányán. Hárman a járás északi régiójából, hárman pedig a déli régióból
lettünk megválasztva, s nyugodtan mondhatom,
hogy mindent megtettünk azért, hogy minél több
befektetés, projekt sikeres legyen, de ez nem is volt
annyira egyszerű vállalkozás, amit csak bonyolított a tavaly kirobbant gazdasági válság. De azért
hadd soroljam az eredményeket: Rimaszombatban
felújítottuk pl. a Matej Hrebenda Járási Könyvtárat, a Gömör-Kishonti Múzeumot, a Kereskedelmi
Akadémia épületét, de egyes útszakaszok javítását
is sikerült befejejeznünk, s ezek komoly milliókat jelentenek. S ami még előttünk áll, a PálfalaLénártfala közötti útszakasz rekonstrukciója. Természetesen ahogy a város és a régióbeli községek
vezetőit, minket is bosszant a nagyfokú munkanélküliség, de ennek az okai már sokkal összetettebbek, s bizony megvan a felelőssége a kormánynak
és az egyes minisztériumoknak is.
Ön négy évig, mint a kisebbségekért felelős alelnök működött. Mit volt a konkrét feladata ezen
a téren?
Ezt a konkrét funkciót négy évvel ezelőtt találták ki
a megyei képviselők, s Rimaszombatban hoztunk
létre egy kihelyezett munkahelyet két alkalmazottal, akiknek a feladatuk a romák helyzetének a
monitorozása, projektek kidolgozása. (Lapunk legutóbbi számában közöltünk beszélgetést Horváth
Csaba romaügyi referenssel – a szerk. megjegyzése).
A régió több településén építettünk szociális lakásokat, Szútorban pl. 24, alacsonyabb komfortfokozatú lakás alacsonyabb készül 24 millió koronáért,
de elkészültek már a szociális lakások Méhiben,
Velkenyén, Nemesradnóton és több építkezés is
folyamatban van. Voltak a kormány részéről egyéb

törekvések is a romák helyzetének a megoldására,
Klenócon pl. létrehoztak egy ún. szociális üzemet
is, de ez nem igazán sokat segített a romák és a szociálisan rászorultak helyzetén. Sajnos nem tartom
igazán megoldásnak az ún. ösztönző (aktivációs)
munkák bevezetését sem, ugyanis azonkívül, hogy
ezek a munkások összeseprik a szemetet a városok
és falvak utcáin, egyáltalán nem oldja meg sem a
munkanélküliséget, sem a romák helyzetét.
Három évvel ezelőtt a Smer került hatalomra
Szlovákiában a HZDS-szel és a Szlovák Nemzeti
Párttal. Sokan sokkal többet vártak ebben a régióban is ettől a koalíciótól.
Sajnos nyíltan ki kell mondanunk, hogy ez alatt a
három év alatt nem történt érzékelhető változás,
felépítettek két játszóteret Klenócon és Tiszolcon,
s ennyi. Új munkahelyek gyakorlatilag nem jöttek
létre, a befektetők messziről elkerülik a régiót. Két
évvel ezelőtt a kormány kihelyezett tiszolci ülésén
50 millió koronát hagytak jóvá a volt kaszárnya
területén létrejövő ipari park infrastruktúrájának
a kiépítésére, de ez mind a két fél hibájából a mai
napig nem érkezett meg. A kormány a gazdasági
válság miatt is egyre nehezebb helyzetben van,
ezért jut jóval kevesebb az önkormányzatoknak is,
és bár a Rimaszombati és a Nagyrőcei járásban a
legnagyobb a munkanélküliség, van még pár hozzánk hasonló szegény régió az országban. A helyzetet tovább rontja a romák egyre növekvő száma,
valamint az értelmiségiek elvándorlása is, akik a
nyugati országrészben vagy külföldön keresik a
boldogulásukat. S azok többsége, aki ittmaradnak,
csak alapiskolai végzettséggel rendelkeznek, ha
egyáltalán az is van nekik.
Említettük, hogy a megyei önkormányzaton
belül az Ön feladata a kisebbségekkel való kapcsolattartás. A napokban nagy vitát váltott ki az
ún. nyelvtörvény, amelynek a szigorítását mind
az államelnök, mind a miniszterelnök azzal magyarázta, hogy meg kell védeniük a Dél-Szlovákiában élő szlovákok érdekeit. Tényleg ennyire
elnyomjuk mi magyarok a szlovákokat errefelé?
Ez nagypolitika, amellyel nem akarok foglalkozni,
s ez a nyelvtörvény a jelenleg hatalmon lévő három
párt ügye, de ha Gašparovič elnök is aláírta, s az
EBESZ is egyetért vele, akkor azt hiszem, respektálni kell az elfogadott törvényt. Különben én semmiféle gondot nem látok a szlovákok és magyarok
együttélésében, s egyáltalán nem olyan rossz a
helyzet, ahogy azt egyes politikusok és újságírók
szeretnék láttatni. Az itt élő embereknek kisebb
gondjuk is nagyobb annál, mintsem holmi nyelvtörvénnyel foglalkozzanak.
Ön megyei alelnökként Rimaszombatot is képviselte. Milyen volt a megye és a város kapcsolata?
A kapcsolat lehetett volna sokkal jobb is, s ebben
mindkét oldalt hibásnak tartom. Jobb diplomáciai
manőverezéssel sokkal több mindent el lehetett
volna érni a megyénél és a kormánynál is.
Nem a sértődöttség beszél Önből, amikor a lapjában és más fórumokon is a város vezetőit kri-

tizálja? Ön háromszor vesztett a polgármesterválasztáson, s most mintha két központ alakult
volna ki a városban, amelyek szemben állnak
egymással.
Nagyon nem értek egyet ezzel a véleménnyel, én
pl. Cifruš Istvánt, mint orvost nagyon tisztelem, de
sok nézetével nem értek egyet a várost illetően.
De Ön a cikkeiben a városi képviselő-testület
tagjait is támadja. Kikkel tudna esetleges megválasztása esetén dolgozni?
Természetesen egy polgármesternek respektáni
kell a képviselő-testületet, még akkor is, ha sok
mindenben nem ért velük egyet. S az nem igaz,
hogy minden jelenlegi képviselőt vagy városi hivatalnokot támadnék, vannak olyanok, akikkel
tudnánk közösen gondolkodni, s természetesen
olyanok is, akikkel semmiféle együttműködést
nem tudok elképzelni.
Ön négy éve Ivan Gašparovič elnökkel létrehozta a Mozgalom a Demokráciáért (HZD) nevű
politikai tömörülést, amelyről azóta nem sokat
hallhattunk.
A megyei választásokig még biztos megmarad a
mozgalom, ugyanis így nem kell aláírásokat gyűjteni a megyei választásokra, aztán majd eldöntjük,
hogyan tovább. Augusztusban szavaz a megyei
képviselő-testület a választási körzetek megváltoztatásáról is, eddig ugyanis egy körzet volt, most
viszont lehet, hogy különválik a megye északi része
a délitől. Nem titok az sem, hogy indulok a megyei
választásokon, már most folynak a tárgyalások a
lehetséges koalíciókról, a Smer ugyanis az SNSszel indul, s mi még gondolkodunk, hogy hogyan
tovább. Nem tartom kizártnak az együttműködést
a magyar pártokkal sem, bár most a Híd megalakulása miatt bonyolódott a helyzet.
Mielőtt bekapcsoltam volna a diktafont, említette, hogy siet Kurincra, ahol medencét épít.
Már az idén augusztusban szerettük volna átadni,
de a júniusi esős idő miatt csúszik az átadás, így
valószínűleg csak jövőre tudjuk üzembe helyezni,
s ez 300 ember számára jelentene fürdési lehetőséget. De ebben az esetben több helyi vállalkozó
is beindítaná a vállalkozásait, szálláslehetőségek
is akadnának, s mivel nem messze az épülő medencétől található az a melegvízi forrás is, amelyet
pár évvel ezelőtt fúrtak, megpróbálok megegyezni
a várossal, hogy azt is felhasználhassuk a készülő
medence részére.
Már évekkel ezelőtt szó volt róla, hogy a Tátra
szálló, amely az Ön tulajdonát képezi, ismét
szállodaként fog működni. De ez a mai napig
nem történt meg.
Feltérképeztem munkatársaimmal a helyzetet, s
a jelenlegi állás szerint tárgytalan a szállodai rész
megnyitása, mivel nem érkezik annyi turista a
városba, hogy érdemes lenne recepcióst és egyéb
alkalmazottakat, valamint járulékokat fizetni. De a
szobák elkészültek, berendeztük őket, s igény esetén bármikor meg tudnánk nyitni.
Kép és szöveg: Juhász Dósa János
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Családi szabadságolás – üröm az örömben?
Végre megérkezett a várva várt nyár,
napsütés, meleg. A szabadságolás és a
pihenés ideje. Sokan egész évben ezt az
egy-két hetes lazítást várják, amikor is
hátrahagyva a világ hétköznapi gondjait,
elindulhatnak családtagjaikkal vagy barátaikkal ismeretlen tájakat felfedezni,
élményeket gyűjteni, szórakozni…
Eleinte általában minden olyan jól indul… Megvan rá a pénz, közösen kiválasztják az úticélt, a
szállodát, jó esetben az időpontot is sikerül zökkenőmentesen egyeztetni … A nagy útra azonban
alaposan fel is kell készülni, és itt jönnek az első
összetűzések.
A közös nagybevásárlás ritkán hozza lázba a
család hímegyedeit, a gyengébbik nem tagjai pedig egy életre képesek meggyűlölni mindennemű
házimunkát, amikor is az eredményes nagymosás
kivasalásra váró ruhahegyeitől harmadnap sem képesek megszabadulni. Ha a nagy készülődés utolsó
fázisában még szószerint is beüt egy kis láz, vagy
netán hasmenés valamelyik családtagnál (már csak
az izgalomtól is), kitör a pánik, és bár hangosan
senki sem meri megkérdezni, magában mindenki
azt latolgatja, megéri-e…? Megéri-e a sok hercehurcát az a néhány nap semmittevés valahol a világ
végén…
Semmittevés? Aki annak gondolja a családi
nyaralást, bizony rég nem volt már kirándulni a
szeretteivel. Bár igaz, hogy miközben a napernyő
vagy a pálmafák alatt hűsölünk, nem förmed ránk
sem a főnök, sem a postás az újabb kifizetésre váró
számlákkal, azért energiakészletünket alaposan
megcsapolják egyéb tényezők.
Aki az év nagy részében irodai munkát végez,
annak például a várva várt esztétikai élmények-

ben bővelkedő kis városnézés lehet, hogy egyenesen hororrtúra lesz. Modern városlakóknak a
komolyabb természeti látványosságok felfedezését
legfeljebb csak autóban, kényelmesen hátradőlve
érdemes bevállalni. Aki pedig ismerve képességeit,
már előre úgy dönt, hogy el sem mozdul a víztől, és
meghúzódik a strandon édes semmittevésben, nagyokat szundizva, míg a gyerekek csendesen eljátszanak a parton, elárulok egy titkot, roppant ki tud
meríteni a napsütés, a fürdőzés, sőt, a gyerekzsivaj
is. Vagy Önök tán azt gondolták, hogy a gyerekek is
majd csendesen szunyókálnak a hatalmas fürdőlepedőn a víztől-naptól kimerülve? Ilyen naivitással,
ideális nyaralást tervezgetve jobb, ha el sem indulnak.
És akkor még nem is szóltunk az összezártság okozta hirtelen jelentkező, kellemetlen
tünetegyüttesről. Mindkét nemnél egyforma gyakorisággal előforduló kórkép ez, amit legjobban
úgy tudnék megfogalmazni, hogy a harmadik naptól már egymás agyára mennek.
A dolgos hétköznapoknak megvan az az előnye,
hogy mivel mindig szaladunk valahová, legalább
nincs időnk bosszankodni egymás olykor furcsa,
máskor bizarr viselkedési szokásain. Ilyenkor viszont, amikor egész napokat töltünk együtt, kénytelenek vagyunk észrevenni ezeket a kiábrándító
tulajdonságokat, vagy esetleg azt is, hogy kissé
megkopott a párunkkal a kapcsolat.
És bizony a házastársak kapcsolatában a romantikát az sem erősíti, hogy az egész évi munkában kifáradt erősebbik nem képes a nyaralás jelentős részét átaludni. Nem is kell persze mondanom,
hogy a mély alvás idővel már csak színlelt, így próbálják a férfiak strucc módjára homokba dugni a fejüket, hogy ne kelljen megint a gyerekekkel játszani,
vagy hogy az asszonyka csivitelése végre abbama-

radjon. Aztán bosszús az anyuka, akinek válláról
a gyereknevelés terhét még a szabadságolás alatt
sem veszi le senki, no és persze a kisebbek-nagyobbak is, akik a második napon már unják az egész
nyaralósdit. Mert hát szerintük anya itt is ideges, és
csak panaszkodik, hogy ő ezt nem így képzelte, apa
meg csak alszik, sörözik vagy veszekszik, hogy miért nem lehet egy kis nyugalma. A gyerekek aztán
jogosan duzzognak ezek után, hogy sosem az van,
amit ők szeretnének.
Így lesz hát a nyaralásból rémálom, ha nem vigyáznak.
Hogy mitévők legyenek, hogy elkerüljék a szabadságolás fenegyerekét? Először is itthon oldják
meg a problémáikat, és csak aztán kelljenek útra.
Legyenek a gondok családi, párkapcsolati, egészségügyi vagy esetleg anyagi jellegűek, azért, hogy
több ezer kilométerre utaznak, nem fognak megoldódni. A helyszín ugyan más lesz, de magukat
nem hagyhatják otthon… Azt is tudatosítsák, hogy
a nyaralás ugyan sikerülhet jól, rosszul, közepesen,
de tökéletes sohasem lesz. Ne legyenek irreális elvárásaik, ha az utolsó percben választották ki a maradékból a szállást, de még ha jó előre lefoglaltatták az utat, akkor sem. Főleg az Önök hangulatán,
hozzáállásán múlik majd, hogy hogyan fognak szórakozni, és lazán, vagy görcsösen veszik-e a majd
felmerülő kisebb gondokat.
Ha külföldre utaznak, kötelező alkalmazkodni
az ország szokásaihoz, mentalitásához, különben
csak zsörtölődni fognak egész szabadság alatt,
mert ott sok minden bizony nem úgy lesz, ahogy
azt itthon megszokták.
Ja, és nyaralás előtt biztos, ami biztos, pihenjék
ki alaposan magukat…

ezért felbontottuk és ennek során ráakadtunk 60
cm-rel a szintje alatt egy újabb palából épült padlóra, amely kapcsolódik a freskókhoz. Ezek a ritka
festmények a 14.-ik század utolsó harmadában készültek, így a padlót is ebben az időszakban kellett,
hogy építsék.” A régész hangsúlyozta a lelet egyedülállóságát, hisz Gömör-Kishont térségében nem
ismer olyan templomot, ahol megmaradt volna az
eredeti padló. Úgy gondolja, hogy hasonló templom
kevés akadhat az országban, mivel a 18.-19. század

folyamán bevett szokás volt a templomok eredeti
padlóját lecserélni barokk stílusú, többnyire téglából készültre. „A lelet dokumentálása után a padlót
konzerváljuk és a sírgödrök kitört széleit kijavítjuk.
Járdát is építünk, hogy a látogatók kipróbálhassák,
milyen egy 600 éves padlón járni” – zárta nyilatkozatát az archeológus.

Mgr. Csank Gál Gabriella
iskolapszichológus

600 éves
padlót
találtak
A rimabrézói evangélikus templom a
látogatói elől ritka leletet rejtegetett.
A 13.-ik század második felében épített román alapokon nyugvó gótikus
templomban a freskók restaurálásakor
ráleltek az eredeti középkori padlóra.
A Gömör-Kishonti Múzeum munkatársa, Alexander
Botoš archeológus tájékoztatott bennünket hogyan
is sikerült rálelni erre a nem mindennapi leletre a
július óta tartó ásatás és restaurálás folyamán. „A
freskók restaurálásakor megállapítottuk, hogy ezek
tovább folytatódnak az 1893-ban épített padló alatt,

amb/lr, fotó: amb
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Tolnay Klári

A legkeresettebb könyvek
Szlovákiai magyar könyvek eladási
toplistája az elmúlt negyedévben
1. Magyarország vármegyéi és városai – Gömör
Kishont Vármegye
2. B. Kovács István: Rimaszombat
3. Daniel Kollár: Gömör Kishont – Ismerjük meg
Szlovákiát
4. György Tibor: Krasznahorka és Betlér
5. Danis Tamás: Visszapillantások
6. Kovács Magda: Nagyapóka hintója
7. Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra
8. Hunčík Péter: Határeset
9. Juhász Katalin: Látod, duzzad
10.Tököly Gábor: Kastélyok, kúriák, udvarházak
Gömörben

Kassai Figyelő – 2009/
július
A regionális lap júliusi számában
is gazdag választékot találhatnak
a régió kulturális és társadalmi
eseményeiből (Mulatos Romale,
Kakuk Marci a KGSZT színpadán,

Mikola Anikó
Kegyelem

Kisvárdai fesztivál), de olvashatnak a serkei gépkiállításról és a feledi Cseres tehetséges emberei c.
népművészeti tárlatról is. Interjút találnak Vladimír
Ponickýval, a Szlovákia Régiói Pártja elnökével, míg
Mihályi Molnár László a 90 éve elhunyt Csontváry
Kosztka Tivadarra emlékezik.

M. Csepécz Szilvia: Királylány a kukában
M. Csepécz Szilvia első kötete
1990-ben látott napvilágot Történések küszöbén címmel, majd
megjelent két gyermekeknek íródott műve, új szemléletet hozva a
hazai gyermekirodalomba. A Kicsi, kisebb, legkisebb c. meseregénye 1997-ben Szlovákiában a Legjobb gyermekkönyvnek járó IBBY-díjat is megkapta.
Ezt követte a Hess hegy titka és a fapaucsok, s a
most megjelent kötetével bővül trilógiává a szerző
gyermekregényeinek sora.
A könyvek és folyóiratok megvásárolhatóak a
rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban.
he, jdj

Az esőt várják
a gombázók

Előled én Uram – Hozzád
menekülök
Tekinteted elől szárnyad
árnyékába
Villámfényed elől tollad
sötétjébe
Nem tudok
nem tudok
tükörbe se nézni
hogy ne lássam magam
amilyennek Te látsz
Ezért futok Uram
tekinteted elől
szárnyad rejtekébe
Irgalmasságodnak fészekmelegébe
*65 éve született a költő

jdj

Pár hete az esőzések kedveztek a gombázóknak.
Ahogyan kollégánknak is sikerült lencsevégre
kapnia, akár teli autókkal is haza lehetett térni az
erdőből. Amint Szomolai Tibortól, a tamásfalvai
Falshco vállalat vezetőjétől megtudtuk, kiadós
mennyiségű gomba termett, de csak rövid ideig,
így azt kellett kihasználni. S most újra várni kell
az esőre.
he, fotó: mo

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály könyvesbolt

10 %-os
kedvezmény 31. hét

95 éve Budapesten született, de gyermekkorát a Nógrád megyei Mohorán töltötte
apja birtokán. Elemi iskoláit itt végezte,
később Balassagyarmaton bejáró diák volt
a polgáriban. Két évet a nyíregyházi Angolkisasszonyoknál tanult, majd Debrecenben
érettségizett felsőkereskedelmi iskolában.
Gyerekkorától kezdve énekelt és zenélt,
majd rokona, Bókay János szerkesztő bátorítására meghallgatásokon vett részt Rajnay
Gábornál, Heltai Jenőnél és Hevesi Sándornál. A kezdeti kudarcok után Gaál Béla filmrendező karolta fel, és így filmszínészként
indult karrierje a Hunnia Filmgyárban. Első
nagyobb szerepét a sikeres Meseautóban
kapta, ezután vették át 1934-ben a Vígszínházba. Eleinte naiva szerepeket osztottak rá.
Egészen 1946-ig a társulat tagja volt, ekkor
két évet a Művész Színháznál töltött, majd
1948–1949-ben visszatért a Vígszínházba,
ezúttal társigazgatóként Somló István és
Benkő Gyula mellett. 1950-től haláláig a
Madách Színházban szerepelt, a kilencvenes években másodvirágzását élte karrierje.

Lapunk az idén is folytatja gyümölcsöző
együttműködését a rimaszombati Tompa könyvesbolttal.
A Toplista játék mellett olvasóink hetente kaphatnak
10 százalékos kedvezményt a könyvesboltban.
Ehhez elég, ha kivágják szelvényünket és azt beviszik
a könyvesboltba. Fontos, hogy a kivágott szelvény
csak az aktuális héten érvényes, a későbbiekben azt
nem fogadják el, s azt nem lehet fénymásolni sem.

Piaci árak
Rimaszombatban
július 23-án
sárgarépa		
petrezselyem
zeller		
karalábé		
új burgonya
új hagyma		
paprika		
paradicsom
salátauborka
berak. uborka
káposzta		
karfiol		
kukorica		
kajszi barack
őszibarack
dinnye		
sárgadinnye
szilva		
meggy		
szőlő		

1,20 €/kg
1,60 €/kg
0,80 €/kg
0,50 €/kg
0,50 €/kg
0,60 €/kg
0,20 €/kg
0,24 €/kg
0,99 €/kg
0,65 €/kg
0,39 €/kg
1 €/ db
0,35 €/kg
0,90 €/kg
0,99 €/kg
0,45 €/kg
1,30 €/kg
1,10 €/kg
1,40 €/kg
2 €/kg

Közlemény
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Rimaszombati magyar civil szervezetek
– a teljesség igénye nélkül ABC sorrendben –
Több olvasónk kérésére összegyűjtöttük a rimaszombati magyar civil
szervezetek adatait, elérhetőségeit.
Amennyiben valamelyik szervezet
kimaradt, kérjük, hogy jelezze, s egy
későbbi kiadásban mulasztásunkat
pótoljuk.

Cím: 979 01 Rimaszombat, Vasutas utca 1.
Telefon: 0905 846 618
E-mail: gemamuz@isternet.sk

Régiófejlesztési Ügynökség
Vezetője: Koós István
Telefon: 0905 727 054

Gömörország Polgári Társulás
Vezetője: B. Kovács István
Telefon: 0905 846 618

4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat
Vezetője: Csúsz Balázs
Cím: 979 01 Rimaszombat, Daxner utca 24.
Telefon: 0908 949 590
E-mail: buklecska@gmail.com
Web: http://www.lake.hu/hicscs

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom Gömöri
Tagszervezete
Vezetője: Bedécs László
Telefon: 0902 115 300
E-mail: hungar@citromail.hu
Web: www.hvim.hu

Rimaszombat és Vidéke Társulás
Vezetője: B. Kovács István
Cím: 979 01 Rimaszombat, Daxner utca 35.
Telefon: 0905 846 618

Árvay Miska Baranta Szakosztály a Bástya Egyesület
mellett
Vezetője: Mács Barbara
E-mail: arvaybaranta@gmail.com
Web: http://www.balogvolgy.polgarinfo.hu

Kiút a Jobb Életbe civil szervezet
Vezetője: Szántó Sándor
Cím: 979 01 Rimaszombat, Kör u. 39/2
Telefon: 0908 941 545
E-mail: vplz@pobox.sk

Bástya Egyesület
Vezetője: Vörös Attila
Cím: 979 01 Rimaszombat, Daxner utca
Telefon: 0949 094 180
E-mail: bastyaegyesulet@citromail.hu
Web: http://www.balogvolgy.polgarinfo.hu

Lelkisegély Háza
Vezetője: Dusza Bálint, Júlia Ferleťáková
Cím: 979 01 Rimaszombat, Krasko u. 3.
Telefon: 56 34 093, 0903 564 942
E-mail: ddz@oporagn.sk
Web: http://www.oporagn.sk

Bástya Íjász Klub a Bástya Egyesület mellett
Vezetője: Lévay Tibor
Telefon: 0905 382 851
E-mail: v1.vercajch@vercajch.sk
Web: http://www.balogvolgy.polgarinfo.hu

Lilium Polgári Társulás
Vezetője: Varga Gábor
Cím: 979 01 Rimaszombat, Tégla u. 1496/4
Telefon: 0908 604 776

Bástya Egyesület Információs és Kulturális Központ
(BEIKK)
Vezetője: Homoly Erzsébet
Telefon: 0905 923 674
E-mail: homoly@citromail.hu
Web: http://www.balogvolgy.polgarinfo.hu, http://
www.rimaszombat.polgarinfo.hu,
http://www.felfold.polgarinfo.hu
Blaha Lujza Vegyeskar
Vezetője: Tóthné Mede Zsófia
Telefon: 0905 463 067
E-mail: medezsofia@yahoo.com
Csemadok Rimaszombati Alapszervezete
Vezetője: Cerovszky Gyula
Cím: 979 01 Rimaszombat, Daxner utca 35.
Telefon: 0908 521 271
E-mail: juliusc@centrum.sk
Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya
Vezetője: Sebők Valéria
A választmány titkára: Povinszky Elvira
Cím: 979 01 Rimaszombat, Jesenský u. 5.
Telefon: 0907 871 451
E-mail: csemadokrsz@stonline.sk
Web: www.csemadok.sk
Fundament Polgári Társulás
Vezetője: Hajdú István
Cím: 979 01 Rimaszombat, Francisci u. 1.
Telefon: 0905 944 648
E-mail: ozfundament@rsnet.sk
Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület
Vezetője: B. Kovács István

Magyar Gazdasági Klub Polgári Társulás
Vezetője: Boros András
Cím: 979 01 Rimaszombat, Kishonti utca 1/28.
Telefon: 0908 915 622
E-mail: boros@mgk.sk
Web: http://www.mgk.sk
Magyar Katolikus Kör Polgári Társulás
Vezetője: Szomolai Tibor
Cím: 979 01 Rimaszombat, Fábry u. 3
Telefon: 56 31 897, 0905 640 479
E-mail: szomolaitibor@orangemail.sk
Modifikáció Polgári Társulás
Vezetője: Házik Zoltán
Cím: 979 01 Rimaszombat, Fő tér 21.
Telefon: 0910 360 299, 0910 292 766
E-mail: modifikacia.epr.21@zoznam.sk
Web: www.modifikacia.wbl.sk
Pro scholis - Gömör és Nógrád Kistérségi Közoktatás-fejlesztéséért
Vezetője: Ádám Zita
Telefon: 0907 051 188
Polgári Társulások Szövetsége Szlovákia területén
Vezetője: Házik Zoltán
Cím: 979 01 Rimaszombat, Fő tér 21.
Telefon: 0910 360 299
E-mail: ptszszt.elnok@gmail.com, prezident.hz@
gmail.com
Web: http://1confederacy1.googlepages.com/
magyarverzio
Református Tudományos Gyűjtemények
Vezetője: B. Kovács István
Telefon: 0905 846 618

Simonyi Alapítvány
Vezetője: Bán Zoltán
Cím: 979 01 Rimaszombat, Daxner utca 35.
Telefon: 0905 973750
E-mail: simalap@azet.sk
Szebb és Jobb Akasztóhegyért Polgári Társulás
Vezetője: Balog Zoltán
Cím: 979 01 Rimaszombat, Vármegyeháza, Tompa tér 2.
Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség Rimaszombati Területi Választmánya
Vezetője: Csúsz László
Telefon: 0908 948 185
E-mail: csuszladislav@rsnet.sk
Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja
Vezetője: Ádám Zita
Cím: 979 01 Rimaszombat, Daxner u. 35-37.
Telefon: 0907 051 188, 56 31205
E-mail: rpk.rsz@szmpsz.sk
Szlovákiai Magyar Református Egyházközösség
Gondnoka: Bán Zoltán
Cím: 979 01 Rimaszombat, Fő tér 14.
Telefon: 0905 973750, 56 21936
E-mail: reformata@reformata.sk
Szövetség a Közös Célokért rimaszombati területi
irodája
Vezetője: Molnár Zsuzsanna
Cím: 979 01 Rimaszombat, Daxner u. 35-37.
Telefon: 58 11 394, 0905 832 216
E-mail: rimaszombat@szakc.sk
Tompa Mihály Klub Polgári Társulás
Vezetője: Vaskői Károly
Cím: 979 01 Rimaszombat, Fő tér 21.
Telefon: 0911 900 476, 0911 589 001
E-mail: tmk_rs@zoznam.sk
Web: www.tompaklub.mlap.hu
Új Gömör Néptáncegyüttes
Vezetője: Bredár Mács Katalin
Cím: 979 01 Rimaszombat, VMK – Daxner tér
Telefon: 0918 114 590, 56 32841
E-mail: mzozo@bb.tlecom.sk
Városi Művelődési Központ
Igazgató: Ľubomír Šárik
Magyar programfelelős: Zsélyi Katalin
Cím: 979 01 Rimaszombat, VMK – Daxner tér 1.
Telefon: 0904 437 547
E-mail: zseka@freemail.hu
Wass Albert Magyar Nyugdíjas Kör
Elnöke: Tamás Aladárné Ilona, Vezetője: Hadobás Éva
Cím: 979 01 Rimaszombat, Daxner u. 35-37.
Telefon: 0907 966 745
Összeállította: moly
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 31. hétre
Augusztus 1., szombat
Gyógyszertár az oroszlánnál
Augusztus 2., vasárnap
Jazmín gyógyszertár

Fogorvos
Augusztus 1-2, szombat-vasárnap
MuDr. Dáša Sekelská, Dobšinský u., 56
31 566
Neurológus MUDr. Kovács Katalin neurológus kedden és csütörtökön Füleken
rendel az új Poliklinika mellett, az ún.
Gordos-villában. Tel.: 047/4308110

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
június 21-án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Peter Kováčik, Attila Gembický,
Zdena Šmidtová, Ivan Vigoda,
Ladislav Fazekaš, Miroslav Fazekaš,
Patrik Fazekaš, Juraj Lacík,
Peter Ehn, RNDr. Ivica Móricová ,
Martina Fabová, Ing. Peter Hruška
Rimaszombatból, Július Dudok
Korlátról, Ladislav Borák, Miloš
Hruška, Peter Hruška Nyustyáról,
Tóth Géza Otrokocsról, Bálint
Péter Simonyiból, Zuzana Domaová
Rásból, Lenka Kováčiková Klenócról,
Elena Liptáková Tiszolcról, Peter
Bambura Rimakokaváról, Kovács
György Balogfaláról, Ing. Július
Balga Gernyőpusztáról, Mihályi Gyula Gesztetéből, Zuzana Struhárová
Szkárosról, Ján Babarík, Juraj
Beník Susányból, Jaroslav Plaucha
Kétkeresztúrról
Először adott vért: PhDr.
Anna Vaculčiaková, Tomáš Megela
Rimaszombatból, Peter Parobek
Klenócról, Bc. Judita Vaculčiaková,
Judita Vaculčiaková Felsőfaluból, Alica Borsodyová, Jolana
Fertöová, Ľudovít Bohó, Michal
Piliarik Kisvisnyóról, Krága Gábor
Harkácsról, Fonó Attila Otrokocsból.
A Vöröskereszt Területi Választmánya minden véradónak köszöni

MOZIMŰSOR
Július 30-31., aug. 1-2.
19 órától, sz-v. 21 órától is

A dolgok állása
amerikai-angol-francia krimi
Július 30-31., csüt. – péntek
21.00 órától

Véres Valentin
amerikai horror

2009. 7. 27.

Meghívók
XIV. Nógrádi Nemzetközi Folklór és
Gasztronómiai Fesztivál – július
30.-augusztus 1.

Július 29-től augusztus 2-ig kerül megrendezésre
XIV. Nógrádi Nemzetközi Folklór és Gasztronómiai Fesztivál, mely több helyszínen zajlik majd, Magyarországon és Szlovákiában.
Ragyolc – kultúrház, július 30-án 18.00, Losonc –
szabadtéri színpad, július 31-én 19.00, Divény – kastélypark, augusztus 1-jén 16.00, Fülek – várudvar,
augusztus 1-jén 12.00.
A füleki program palóc ételek készítésével és kóstolójával kezdődik, majd „Szól a magyar muzsika”,
zenél a Dobroda Zenekar Magyarországról.
17.00-21.00 „Szomszédolás” címmel folklórműsor
szórakoztatja a nézőket, melyben közreműködnek
a zólyomi Jánošík Katonai Folklór Együttes, a füleki
Kis Rakonca Gyermek Folklór Együttes, a romániai
Mugurelul Folklór Együttes, az olaszországi FS Val
d` Akragas Folklór Együttes, az ukrajnai FS Vesna
Folklór Együttes, a németországi Schwäbischer
Albverein Folklór Együttes, ezután táncház veszi
kezdetét.

Mrs. Johnstone története, füleki
Zsákszínház – augusztus 2.

A füleki Zsákszínház megalakulásának 30. évfordulója alkalmából bemutatja a Mrs. Johnstone
története (Vértestvérek) c. musicalt Mázik István
rendezésében, a címszerepben Sz. Danyi Irénnel.
Az előadás augusztus 2.-án, vasárnap 19.00 órakor
kezdődik a Városi Művelődési Központban.

XXXV. Honismereti Kerékpártúra –
Szepes-Gömör, július 31-augusztus 9.

A legrégebbi felvidéki magyar honismereti rendezvény az immár 35. alkalommal szervezett Honismereti Kerékpártúra. A honismereti túra a történelmi
honunk megismerésének legszebb és legkövetkezetesebb módját választották kerekeznek, hogy megismerjék szülőföldjük értékeit és érdekességeit. Évek
és évtizedek tapasztalata bizonyítja, hogy ezen a módon fiatalkorú és nyugdíjas, lányok és fiúk, diákok és
tanáraik, kétkezi munkás és parlamenti képviselő
alkotnak toleráns és jóindulatú közösséget. Ebbe,
az évente megújuló közösségbe nagy tisztelettel
várnak, határon innen és túlról minden jóindulatú
és lehetőleg kerékpárral is rendelkező érdeklődőt.
A túra útvonala a magyar-szlovák nyelvhatáron túl
halad (Komlóskert – Ólubló – Podolín – Toporc –
Szepesófalu – Szepesbéla – Nagyőr – Késmárk – Lőcse – Szepesgörgő – Zsigra – Sztracená – Dobsina
– Betlér – Rozsnyó – Dernő – Krasznahorka). Kérnek minden résztvevőt, hogy ezt vegye figyelembe.
A szervezők elhatárolódnak minden kifogásolható
viselkedésformától és magatartástól. Szélsőséges
esetekben a szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy lehetőségük van a túrázót eltanácsolni a
rendezvényükön való részvételtől. Az útvonal és
egyéb információ a www.hkt.sk honlapon vagy Köteles László főszervezőnél a 0905/207549 telefonszámon kérhető.

Kerékpártúra Agócs Béla emlékére –
augusztus 9-14.

Immár nyolc éve múlt, hogy Agócs Béla pedagógus,
énekkarok szervezője 39 éves korában tragikusan
elhunyt, akire barátai kerékpártúrával emlékeznek.
A tervezett kerékpártúrához Báró Mednyánszky
Alajos: Festői utazás a Vág folyón, Magyarországon
c. könyvének leírása is alapul szolgál, bár a báró tutajon tette meg a bájos utazást. Naponta átlag 40 km
kerekezés van tervezve, nagyrészt forgalmas utakon.
Sátrat ajánlatos hozni. Jelentkezni a következő címen lehet: zilizitihamer@gmail.com, Mobil: 0910/
132 729. Minden érdeklődő túrázót és nem túrázót
is (akik csak egy-egy táborhelyre jönnének el, vagy
csatlakoznának) szeretettel várunk! Támogatás
tetszés szerint. Az útiterv napi bontásban a következő: augusztus 9. (vasárnap) – Szálláshely: Vazsec,
augusztus 10. (hétfő) – Vazsec, Hibbe, Királylehota,
Liptóújvár, Liptószentmiklós, Besenyó, augusztus
11. (kedd) – Rózsahegy, Likava, Fenyőháza, Ruttka,
Znióváralja, Sztercsnó, Óvár, Várna, augusztus 12.
(szerda) – Egbelány, Tapolca, Vágnedec, Zsolna,
Nagybiccse, Nemeskutas, Vágbeszterce, augusztus
13. (csütörtök) – Alsókocskóc, Pruzsina, Kaszaváralja, Illava, Máriatölgyes, Trencsénteplic, Vágsziklás,
Trencsén, augusztus 14. (péntek) – Beckó,Vágújhely,
Csejte, Verbó, Útura.

Felhívás
Határok nélküli műhely-tábor
Zsámbékon – augusztus 16-22.

A tábor első és második napján a társulatok bemutatják a már kész produkciójukat. Ezt kollektív
megbeszélés, értékelés követi, a jelenlévő szakemberek, illetve a többi társulat vezetői, tagjai elemzik a látottakat, és javaslatokat tesznek az előadás
további fejlesztésére, javítására. Ezt követően egy
erre felkért szakember (mentor) vezetésével intenzív, napi 8-12 órás próbák következnek, amelynek
eredményeként nem csak az addiginál jobb előadás,
hanem tartós és gyümölcsöző szakmai kapcsolat is
születhet a mentor és az együttes, valamint a táborozó együttesek között. Az újjáformált előadások
bemutatójára augusztus 21-én, Zsámbékon kerül
sor. 5-7 határontúli, ill. hazai felnőtt- és diákszínjátszó produkciót várnak, hozzávetőlegesen 60-70 főt.
A jelentkezők, illetve a határon túli és hazai diák- és
felnőtt színjátszó fesztiválokon kiemelkedően szerepelt produkciók közül meghívottakat határon
túli partner szervezeteink és a MSZ-JSZ közösen
választja ki, az előzetes elképzelések szerint 1-1-et
Erdélyből, illetve a Partiumból, 1-et a Vajdaságból,
illetve Szlovéniából, 1-et a Felvidékről és 2-t Magyarországról. A szakmai programot intenzív mozgás-, illetve színpadi beszédkurzus egészíti ki. Részvételi díjak: határon túliak részvételi díja: 10 000
Ft/fő. Jelentkezési lap beküldési határideje: 2009.
augusztus 1.
Bővebb információ: Telefon: 0620 227 3854 E-mail: nal71@t-online.hu, postacím: 1239 Bp. Vecsés út
31., honlap: www. szinpad.gportal.hu

Hirdetés
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Ingatlanok
Eladó családi ház Tornalján, a Béke
utca 126. sz. alatt. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0905 872 656, 0907
434 687.
•

780-30
• Eladó családi ház Tamásfalvában
a Tégla u. 7 szám alatt, öt szobás,
konyha, kamra, fürdőszoba, WC,
garázs. 600 m2 telek. Aktuális 2010
áprilisában. Tel.: 0948 005 911.
716-30
• Eladó egyszobás lakás Rimaszombatban a Nyugat-lakótelepen, jó
bejárat. Tel.: 0918 566 713.
840-31		
• Bérbe adok egyszobás lakást és irodahelyiséget Rimaszombat központjában. Info: 0907 232 375.
850-31

Szolgáltatások
Gyógyuljon gyógyszerek igénybevétele nélkül, fájdalommentesen a
BEMER terápia segítségével, mely
alkalmas vérkeringési zavarok,
diabetes szövődmények, mozgásszervi betegségek, reuma, bőrbetegségek, fájdalomcsillapítás, sebgyógyítás, sportsérülések, szédülés,
stresszoldás és egyéb panaszok
kezelésére. A nemzetközi szabadalommal védett BEMER impulzus
gyógyító hatásáról Ön is meggyőződhet, amennyiben felkeresi BEMER
stúdiónkat Feleden, a Szabadság tér
207. szám alatt, telefonos bejelentkezést követően. Tel.: 0908-176951
•

674

•Ásási munkák – minibaggerrel. Tel.:
0903 515 109.
782-40

•Szállítás, költöztetés. Tel: 0903
515 109.
148-30

•Kedves hölgyek! Figyelembe
vesszük a méreteit 44-től 64-es
nagyságban. Jöjjön el, s válasszon
kínálatunkból, hogy kellemesebben
érezze magát. Moletka – Bolero,
Vasút u. 9, Rimaszombat.
734-30

•Betonportalanítás kétkomponenses
SADURIT Z-1 anyaggal különböző
színekben. Alkalmas műhelyekre,
magtárakra, garázsakra stb. Ökológiailag kifogástalan. Legolcsóbb
Szlovákiában. Amíg a készlet tart!
Kontaktus: 0905 401 228.
747-30

•Személy- és áruszállítás 8+1 fő +
autóbehozatal külföldről. Tel.: 0905
709 265.
834-33

Állás
PD főagronómust alkalmaz.
Feltételek: felsőfokú végzettség,
minimálisan öt év gyakorlat, fizetési
feltételek: megegyezéssel. Az életrajzokat és motivációs levelet a köv.
e-mail címre küldjék: ocenasovam@
gmail.com. Info: 0905 663 129.
•

813-33

Egyéb
• Felvásárlok öreg tojút, házi szőttest és mindenféle régiségeket. Tel.:
0903 537 225.
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EUROMOTEL

LILIPUT

Restaurant

Gyermekruha
a posta mellett
Rimaszombatban
Kassai út, Rimaszombat

NYÁRI ÁRU
KIÁRUSÍTÁSA –
30 %-OS ENGEDMÉNNYEL

817-33

Vörösboros marhapörkölt
Pincepörkölt
Olcsó és minőségi
elszállásolás
Tel.: 047/56 22 517, 0905 745 308
Felveszünk: recepcióst,
pincérnőt/szakácsot
Tel.: 0918 392 513

2161

Elsősegélynyújtó tanfolyamot indít a Vöröskereszt

A Szlovák Vöröskereszt Rimaszombati Területi Választmánya elsősegélynyújtó tanfolyamot szervez autóiskolák hallgatói részére. Időpontot
egyeztetni és jelentkezni az alábbi telefonszámokon és címeken lehet:
0903 558926, 047/5631734 vagy sus.rsobota@redcross.sk. A tanfolyam
ára 17 €/fő, amelyre hétköznaponként, de igény szerint szombaton és
vasárnap is sor kerülhet.

Bérbe adok: • raktárt rámpával az STK
épületében • luxusirodákat • üzemeltetési
helyiségeket, SNP 18, a VÚB-vel szemben •
tetőtéri lakást • Tel: 0918 392 513

2009

Rimaszombat Városa kiadásra kínálja:

a) az egykori bakti alapiskola épületét,
b) helyiségeket (az egykori vendéglő) Alsópokorágyon a
kultúrházban - 110,62 m2.
Információ a Városi Hivatal ingatlanokért felelős részlegénél (Mestský
úrad, oddelenie právne a majetkové – referát správy majetku) kérhető
az alábbi telefonszámon: 047/5604626, 5604631, 5604633. A kérvényeket a következő címre lehet küldeni: Mestský úrad, oddelenie právne a
majetkové, Svätoplukova 9., 979 01 Rimavská Sobota.

Rimaszombat Városa eladásra kínálja:

az Iskola utcai terület KN C 1180/154 parcella szám, 21 m²-es területét, garázs építésre. Minimális vételi ár: 50,-€/m². Kérvényt azok az érdeklődők nyújthatják be, akik személygépkocsi tulajdonosok. Beküldési
határidő: 2009. augusztus 14., a versenyeljárásra 2009. augusztus 27-én,
15 órakor kerül sor a Városi Hivatalban (Svätopluk u. 9), itt szükséges felmutatni a hivatalos papírokat.
Információ a Városi Hivatal ingatlanokért felelős részlegénél (Mestský
úrad, oddelenie právne a majetkové – referát správy majetku) kérhető az
alábbi telefonszámon: 047/5604626, 047/5604633, 0903 284 314.

Rimaszombat Városa eladásra kínálja a következő
ingatlanokat:

KN C 2849/237 – építkezési terület 21 m², KN C 2849/238 – építkezési
terület 21 m², KN C 2849/239 – építkezési terület 21 m², KN C 2849/240
– építkezési terület 21 m², KN C 2849/241 – építkezési terület 21 m² – sorgarázs építés céljával Rimaszombat – Szabatka területen.
A versenyeljárásba azon polgárok jelentkezhetnek, akiknek a tulajdonában a 95, 96, 96 vagy 98-as ház van, s nem tulajdonosai ezen a területen
garázsnak, s személygépkocsi tulajdonosok.
Minimális ár 40,- €/m².
Információ a Városi Hivatal ingatlanokért felelős részlegénél (Mestský
úrad, oddelenie právne a majetkové – referát správy majetku) kérhető az
alábbi telefonszámon: 047/56 046 26, 047/56 046 33, 0903 284 314.
A kérvényeket a következő címre lehet küldeni: Mestský úrad, oddelenie
právne a majetkové, Svätoplukova 9, 97901 Rimavská Sobota, legkésőbb
2009. augusztus 14-ig. A versenyeljárás 2009. augusztus 27-én 14.00
órakor lesz a Városi Hivatal Svätopluk 9. sz. épületének II. emeleti 16. üléstermében. Itt kell felmutatni a hivatalos okmányokat. A versenyeljárásra az érdeklődők a benyújtott kérvényeik alapján meghívót
kapnak.

A hét első felében a napsütés A
héten is sok lesz a napsütés és meleg, nyári idő várható, de időnként
felfrissülhetünk a 26, 27 fokos
hőmérséklet idején.
Számottevő csapadék nem valószínű, inkább csak helyi zápor, zivatar
alakulhat, főként hegyvidéken. A
hét végén lehet átmenetileg kissé
változékonyabb az idő.
Reisz András

Jövő heti számunk
tartalmából
Kiértékeljük a tablóversenyt,
képes beszámolót közlünk a Balogvölgyi Falvak Találkozójáról, a balogfalai falunapról és a Gyöngyösiemlékünnepségekről. Bemutatjuk
Alexander Botoš régészt, Marián
Kamenský grafikust, Roman Lazúrt, aki évekig erősítette az MŠK
focicsapatát, s a barlangászok is
jelentkeznek legújabb híreikkel.
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I. osztály őszi
menetrendje

Abafala – Klenóc, Tornalja – Nagytörék,
Rimajánosi – Lubény, Osgyán – Sajószárnya, Jolsva
– Szirk, Bátka – Tajti, Murány – Kisrőce
9. forduló, október 4.:
Kisrőce – Abafala, Tajti – Murány, Szirk – Bátka,
1. forduló, augusztus 9:
Sajószárnya – Jolsva, Lubény – Osgyán, Nagytörék
Osgyán – Abafala, Jolsva – Rimajánosi, Bátka –
– Rimajánosi, Klenóc – Tornalja
Tornalja, Murány – Klenóc, Kisrőce – Nagytörék,
10. forduló, október 11.:
Tajti – Lubény, Szirk – Sajószárnya
Abafala – Tornalja, Rimajánosi – Klenóc, Osgyán
2. forduló, augusztus 16.:
– Nagytörék, Jolsva – Lubény, Bátka – Sajószárnya,
Abafala – Sajószárnya, Lubény – Szirk, Nagytörék
Murány – Szirk, Kisrőce – Tajti
– Tajti, Klenóc – Kisrőce, Tornalja – Murány,
11. forduló, október 18.:
Rimajánosi – Bátka, Osgyán – Jolsva
Tajti – Abafala, Szirk – Kisrőce, Sajószárnya –
3. forduló, augusztus 23.:
Murány, Lubény – Bátka, Nagytörék – Jolsva,
Jolsva – Abafala, Bátka – Osgyán, Murány –
Klenóc – Osgyán, Tornalja – Rimajánosi
Rimajánosi, Kisrőce – Tornalja, Tajti – Klenóc,
12. forduló, október 25.
Szirk – Nagytörék, Sajószárnya – Lubény
Abafala – Rimajánosi, Osgyán – Tornalja, Jolsva
4. forduló, augusztus 30.:
– Klenóc, Bátka – Nagytörék, Murány – Lubény,
Abafala – Lubény, Nagytörék – Sajószárnya,
Kisrőce – Sajószárnya, Tajti – Szirk
Klenóc – Szirk, Tornalja – Tajti, Rimajánosi –
13. forduló, november 1.:
Kisrőce, Osgyán – Murány, Jolsva – Bátka
Szirk – Abafala, Sajószárnya – Tajti, Lubény –
5. forduló, szeptember 6.:
Kisrőce, Nagytörék – Murány, Klenóc – Bátka,
Bátka – Abafala, Murány – Jolsva, Kisrőce – Osgyán, Tornalja – Jolsva, Rimajánosi – Osgyán
Tajti – Rimajánosi, Szirk – Tornalja, Sajószárnya –
Klenóc, Lubény – Nagytörék
6. forduló, szeptember 13.:
Abafala – Nagytörék, Klenóc – Lubény, Tornalja –
Sajószárnya, Rimajánosi – Szirk, Osgyán – Tajti,
Jolsva – Kisrőce, Bátka – Murány
7. forduló, szeptember 20.:
1. forduló, augusztus 9.:
Murány – Abafala, Kisrőce – Bátka, Tajti – Jolsva,
Balogfala – Uzapanyit, Rimaszécs – Harkács,
Szirk – Osgyán, Sajószárnya – Rimajánosi, Lubény
Tiszolc B (Rimapíla) – Nemesradnót, Ajnácskő B
– Tornalja, Nagytörék – Klenóc
(Gömöralmágy) – Harmac, Guszona - Cserencsény
8. forduló, szeptember 27.:

II. osztály őszi
menetrendje

2. forduló, augusztus 16.:
Uzapanyit – Cserencsény, Harmac – Guszona,
Nemesradnót – Ajnácskő B, Harkács – Tiszolc B,
Balogfala – Rimaszécs
3. forduló, augusztus 23.:
Rimaszécs – Uzapanyit, Tiszolc B – Balogfala,
Ajnácskő B – Harkács, Guszona – Nemesradnót,
Cserencsény – Harmac
4. forduló, augusztus 30.:
Uzapanyit – Harmac, Nemesradnót – Cserencsény,
Harkács – Guszona, Balogfala – Ajnácskő B,
Rimaszécs – Tiszolc B
5. forduló, szeptember 6.:
Tiszolc B – Uzapanyit, Ajnácskő B – Rimaszécs,
Guszona – Balogfala, Cserencsény – Harkács,
Harmac – Nemesradnót
6. forduló, szeptember 13.:
Uzapanyit – Nemesradnót, Harkács – Harmac,
Balogfala – Cserencsény, Rimaszécs – Guszona,
Tiszolc B – Ajnácskő B
7. forduló, szeptember 20.:
Ajnácskő B – Uzapanyit, Guszona – Tiszolc B,
Cserencsény – Rimaszécs, Harmac – Balogfala,
Nemesradnót – Harkács
8. forduló, szeptember 27.:
Uzapanyit – Harkács, Balogfala – Nemesradnót,
Rimaszécs – Harmac, Tiszolc B – Cserencsény,
Ajnácskő B – Guszona
9. forduló, október 4.:
Uzapanyit – Guszona, Cserencsény – Ajnácskő B,
Harmac – Tiszolc B, Nemesradnót – Rimaszécs,
Harkács - Balogfala
Következő számunkban közöljük a diákbajnokság
őszi menetrendjét.

Sajószentkirály újra az V. ligában

Nem kiesni és helytállni
A sajószentkirályi
labdarúgó egyesület
hármasfogata (Demeter János elnök, Béres Ferenc menedzser és Csutor Géza edző) és persze
az erkölcsi és anyagi támogatást is biztosító helyi
önkormányzat élén Ligárt Lajos polgármesterrel,
mindent megtettek annak érdekében, hogy a csapat a 2008/2009-es évadot eredményesen zárja. A
szerencse sem pártolt el tőlük, s így az őszi szezont
már az V. ligában kezdhetik. Homogén közösséget
alkotva, kiegyensúlyozott a csapat – ezt a felkészülési nyitómérkőzésen július 12-én Tornalján is
láthattuk, ahol magabiztosan 5:3 arányban múlták
felül a hazaiakat. A mérkőzést megelőzően Demeter János klubelnököt a felkészülésről, a csapat
helyzetéről és a célkitűzésekről faggattuk:
- Nagy kihívás nekünk az V. liga, de azért nem esünk
kétségbe. Már egy hete folynak az edzések Csutor
Géza irányítása mellett. Tornalja után Bátka, Serényfalva, Sajókaza csapataival mérkőzünk. A csapat játékosállományára sem lehet panasz: Svihla,
Vavrek, Szendrei és Hugyár visszatért a csapathoz,
ezenkívül két magyarországi vendégjátékossal is
bővültünk Miklós Gábor kapussal Serényfalváról
és Demeter Richárddal, aki Putnokról érkezett hozzánk. Rajtuk kívül az ifi csapatból is többen kezdték

el az edzéseket. Nem indulunk nagy mellénnyel, a
cél, hogy tisztességgel helyt álljunk és ne essünk ki,
miközben folytatjuk a csapatépítést. Azt szokták
mondani, hogy a labda kerek, így minden megtörténhet. Nem akarom alábecsülni képességeinket,
de azért túlbecsülni sem. Az őszi szezon után majd
okosabbak leszünk.
A csapat kerete: Kosztúr Róbert, Miklós Gábor, Ko-

vács Pál, Bolacsek József, Ferencz István, Hugyár
Péter, Varga László, Sipos István, Demeter Gábor,
Suba János, Kovács Szabolcs, Fűkő Zsolt, Horváth
Ottó, Várady Béla, Demeter Gyula, Demeter Richárd,
Pucsok István, Kovács István, Demeter Tibor.
Játékosedző: Kovács Pál
Polgári László, Doró György

Felső sor (balról jobbra): Milan Sihelský, Matej Vargic, Stanislav Morháč, Ján Zvara, Dávid Betík, Peter Šándor, Michal Dragijský, Lukáš Migala
Középső sor (balról jobbra): Norbert Fedor, Szabó Tamás, Árvay Károly, Juhász Róbert, Nenad Živanovič, Juraj Líška, Ján Halaj, Matúš Levický, Miloš Gibala, Martin Kuciak
Alsó sor (balról jobbra): Rudolf Michálek (masszőr), Pelle Tibor (a felügyelő bizottság elnöke), Piszár József, Marián Kudlík (edző), Cifruš István (polgármester), Branislav Mráz (játékos segédedző), Rubint Richard, Danyi László (sportigazgató),
Ján Oštrom (csapatvezető)															
fotó: Michal Lichanec, www.rimava.sk
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Három kapufa és egy kapufás gól

Rimaszombat - Liptószentmiklós 1:0
Harmadik hazai meccsét is megnyerte a rimaszombati
labdarúgócsapat: ezúttal az a liptószentmiklósi együttes volt
a szenvedő fél, amely a felkészülés során Rimaszombatban
győzte le 3:1-re Piszárékat.
Az ominózus előkészületi meccsen még igen esetleges összeállításban játszott
a csapat, a bajnokin viszont már egyértelműen érvényesült a hazai fölény.
Janečka már a 12. percben próbálkozott egy távoli lövéssel, de átemelte a kaput.
A 22. percben Janečkával szemben szabálytalankodtak a 16-os előtt, a szabadrúgást Morháč végezte el, azonban az alsó sarokba tartó lövését a kapus kiöklözte. A vendégek csak egy félóra után jutottak el Kuciakig, ám a hazai kapus
Kapláň löketét szögletre ütötte. A félidő legszebb akcióját Janečka, Levický és
Piszár ügyes háromszögelése jelentette, melynek végén a hazai csapatkapitány
kapásból a felső kapufára bombázott. Arra azonban senki nem panaszkodhatott, hogy a kapufa a vendégekkel van, ugyanis a 49. percben Líška lövésénél a
labda a kapufáról a hálóba pattant - 1:0. Az addig nem sok vizet zavaró vendégek a góltól kicsit felébredtek, és esetenként be is szorították a hazaiakat, ám
két helyzetüket nem tudták gólra váltani. Ezzel szemben a 68. percben Morháč
eldönthette volna a mérkőzést, ha remekül csavart szabadrúgását egy pár centiméterrel jobban helyezi, így azonban a labda ismét csak a kapufán csattant. A
78. percben egy jól kitalált szabadrúgáskombináció után Piszár lőtt, ám a labda
a kapu mellett zúgott el. Hat perccel a vége előtt még Levický is kipróbálta, elég
erős-e a kapu szerkezete, neki a felső léc és a bal kapufa közötti sarokvasat sikerült eltalálnia.
„Megérdemelten nyertünk, a fiúk önfeláldozó teljesítményt nyújtottak. Már
két egymás utáni hazai meccset is nehéz megnyerni, nemhogy hármat, de nekünk sikerült. Remélem, ez kellő önbizalmat ad majd a fiúknak” – nyilatkozta a
meccs után Marián Kudlík, a rimaszombatiak vezetőedzője.
Rimaszombat – Liptószentmiklós 1:0 (0:0)
Góllövő: Líška (49.).
Sárga lap: Líška, Zvara, Morháč.
Játékvezető: Eperješi – 480 néző.

RIMASZOMBAT: Kuciak – Janečka, Rubint, Zsivanovics, Mráz – Gibala (84.
Sihelský), Levický, Zvara, Piszár, Morháč (90. Dragijský) – Líška (76. Vargic).

A rimaszombatiak a 4. fordulóban, augusztus 1-jén 16.30-tól a felsőkubini
együttes otthonában lépnek pályára.
B. T.

A bajnokság állása:
1. Rimavská Sobota

3

3

0

0

4:0

9

2. Zlaté Moravce

3

2

0

1

5:4

6

3. Podbrezová

3

2

0

1

3:2

6

4. Prievidza

3

1

2

0

2:1

5

5. Púchov

3

1

1

1

5:5

4

6. Trenčín

3

1

1

1

4:4

4

7. Michalovce

3

1

1

1

2:2

4

8. Ružomberok B

3

1

1

1

2:2

4

9. Lučenec

3

1

0

2

5:3

3

10. L. Mikuláš

3

1

0

2

2:2

3

11. D. Kubín

3

1

0

2

2:7

3

12. Šaľa

3

0

0

3

0:4

0

Alsózsadányban kezdünk
Kisorsolták a Szlovák Kupa 1. fordulójának menetrendjét, s a rimaszombati
MŠK csapata a II. ligás alsózsadányiak (Dolná Ždaňa) otthonában kezd augusztus 5.-én.

A Tempus sikere Tornalján
Nemzetközi serdülő focitornát rendeztek Tornalján, amelyen a rimaszombati
tempus csapata nem talált legyőzőre, s elhódította a kupát. A Tempus csapata
az elődöntőben a hazaiakat győzte le 5:2 (1:0) arányban, míg a másik mérkőzésen a Magyarországról érkezett ferenczszentmiklósi csapat a Podbrezová
együttesénél bizonyult jobbnak 3:2 (1:0) arányban. A kisdöntőt a tornaljaiak
nyerték, miután nagy csatában, 2:1 (0:1) arányban bizonyultak jobbnak a
podbrezováiaknál, míg a döntőben a rimaszombatiak a magyarországi együttest verték 3:2 (1:1) arányban. A torna legjobb játékosának a tornaljai Kassai
Krisztiánt, legjobb kapusának a podbrezovái Ján Zvarát választották, a legeredményesebb csatár a Tempus játékosa, Mário Daniel lett.

Galéria megnyitó Kövecsesen
Kövecsesen augusztus elsején 14.00 órakor kerül sor a falunapi rendezvények
keretén belül a Gömöri Fotóklub II. Galériájának megnyitójára. A kiállítást
megnyitja Hubay István, Kövecses polgármestere és Benedek László, a Gömöri
Fotóklub vezetője. A galéria állandó tárlata megtekinthető hétköznapokon
8.00 és 16.00 között, illetve előzetes egyeztetés alapján igény szerint.

Gömöri Hírlap
Kiadja a Rimaszombati Városi Hivatal. Főszerkesztő: Juhász Dósa János (tel.: 047/56 04 676, e-mail: jan.juhasz@rimavskasobota.sk) Szerkesztő: Homoly Erzsébet (tel. 047/58 11 310,
e-mail: gomorihirlap@rimavskasobota.sk). A szerkesztőség címe: 979 01 Rimaszombat (Rim. Sobota), Svätopluk u. 5, P.O.Box 79. Hirdetési iroda: Dana Vojteková (tel. 047/56 04 673, fax: 047/56
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