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Juhász Dósa János
főszerkesztő

Janušek miniszter látni akarta...

N

em elég hallani, ezt már látni kell! – ez volt
a jelmondata Marián Janušek építésügyi és
régiófejlesztési miniszternek június 23-i rimaszombati látogatása alkalmával. Cifruš István
polgármester a minisztert pártbeli hovatartozásától függetlenül örömmel fogadta. Elsőként látogatott városunkba a jelenlegi kormányból. Aneta
Vargicová (SNS) városi képviselő és Jana Uhrinová
a Körzeti Hivatal elöljárójának kíséretében sétát
tett a városban, meglátogatott néhány iskolát, a
szabadkai lakónegydet, de nem hagyta ki a Dúsa
úti lakótelepet sem, mert nagyon kíváncsi volt rá,
s úgy véli, a romaprobléma sürgős megoldást igényel. Felmerült Kurinc kérdése is, amit szeretne
újra üdülőközpont formájában látni, s látogatni

is, hiszen mivel édesanyja poltári születésű, gyermekkorában a miniszter még fürdött is Kurincon.
Janušek Rimaszombatban kifejtette, hogy komoly
gond a fiatalok lakáspolitikája. Támogatják
viszont az új lakások építését, s reméli, hogy járásunkban is lesznek olyan ügyes pályázók, akik sikeres projekteket nyújtanak be. Minél több lakást
kell építeni Szlovákiában! – konstatálta röviden.
Két építésügyi kérdés közé azt is beszúrta a
Szlovák Nemzeti Párt (SNS) minisztere, hogy hány
százalék is Rimaszombatban a magyar nemzetiségű...
Hát reméljük, a miniszter eleget látott, amit már
nem vehet el tőle senki...
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B. Kovács István
városi képviselő

Ünnepség helyett
értékelés?

Jövő héten dupla szám!

A listán póttagként szereplő B.
Kovács István a 2. választókörzet
képviselőjeként letette június
24-én képviselői esküjét a Városi
Képviselő-testület és a polgármester előtt. Az új képviselő Péter
Andrást váltotta, aki lemondott
mandátumáról, amit azzal indokolt, hogy keddenként, amikor
a testület ülésezik, munkahelyi
elfoglaltságai vannak Tornalján.
folytatás a 3. oldalon

Több mint egy órán keresztül
vitázott a képviselő-testület a
Városi Tanács működése alatti
alpontban a lapunkról, melyet a
programmódosításban ugyan a
képviselők nem fogadtak el, de a
vitában sajnos mégis belementek
a játszmába. Vaš Vilmos képviselő
(KDH) és Hacsi Attila szerkesztőbizottsági elnök között személyes
ellentétekre is sor került.
folytatás a 3. oldalon

Értesítjük tisztelt Olvasóinkat,
hogy jövő héten, azaz július
7-én hétfőn dupla nyári számmal jelentkezik a Gömöri Hírlap.
Az azt követő szám rá kéthétre,
azaz július 21-én jelenik majd
meg, keressék akkor is és addig
is lapunkat. S köszönjük, hogy a
Gömöri Hírlap hűséges olvasói
maradtak ill. azzá váltak.

(h)

Egy ír projekt adta az ötletet
Ádám Zitának a Mátyás-projekt
megvalósításához. A szándék
nagyon nemes volt, a kivitelezés még inkább. Aki ott volt
Sajógömörön, s végignézte a
16 alapiskola bemutatkozását,
az csak felsőfokon beszélhet
a látottakról. Nem a Mátyás
koráról elhangzott új információk voltak a lényegesek,
hiszen a többsége nem is
volt annyira új, hanem egy új
tanulási módszer bemutatása,
amelynek segítségével egy
tanár-diák csapat felfedezte
magának nagy királyunkat.
Láthattunk klasszikus színpadi
adaptációt, de Mátyás és a
reneszánsz megelevenedett
könyvön, maketten, rajzokon,
ruhákon és még folytathatnám
a sort. Talán csak a korabeli
harcbemutatót hiányoltam
kissé, de ez legyen az én
bajom. A szervezők nem csak
a feltételeket biztosították be
a nagyszabású projekthez, hanem a jutalmazás sem maradt
el. Gyönyörűen kivitelezett
oklevél, értékes könyvek vártak
a versenyzőkre, s ezen sorok
szerzője még a bölcsek kövét is
megkapta, hála a bátkai alapiskola egyik előrelátó tanárának.
De jót írjon ám rólunk – nos
ennyibe került a kövecske,
amelyet saját kezűleg helyezett
el a nyakamban. A feltétel,
akarom mondani a kérés nem
esett nehezemre, de egy megjegyzést mégis hadd tegyen a
gonoszkodó újságíró. Mivel
pedagógiai projektről volt szó,
a műsorvezető az egyes iskolák
bemutatkozását következetesen produktumnak nevezte.
Hiába jött az első sorokból az
értetlenkedő fejcsóválás, az
itt-ott hangosabbra sikeredett
méltatlankodás, a produktum
maradt. Holott igazán nem
ártott volna ez esetben magyarítani.
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Az egykori gazdasági iskola
első diákjai újra összejöttek

A

mai rimaszombati Kereskedelmi Akadémia – az akkori gazdasági iskola volt
diákjai 50 évvel ezelőtt találkoztak először,
amikor is az iskola első diákjaiként kezdték
meg tanulmányaikat. Nehézkes feltételek
mellett indult útjuk, a diákok saját kezű
munkájukkal segítették az építkezést és a
bővítéseket. Amióta az elsők között érettségizhettek, az idő elrepült és ez év május
31-én az öregdiákok már a hetvenes éveik-

ben köszöntötték újra egymást és tisztelt
osztályfőnöküket, Danis Tamást. Délutánjuk
nagyon jól sikerült, egy pohár bor kíséretében emlékeztek vissza a régi szép időkre.
Sajnos tíz egykori magyar diáknak már nem
adatott meg a szerencse, hogy egykori diáktársaikat viszont láthassák, részben ezért
is úgy döntött a nagy csapat, hogy ezentúl
találkozásukat évente megismétlik majd.   

prilis 17-én ünnepelte egyéves születésnapját a Gömöri Regionális Televízió (GTV), s ez alkalomból előbb magyar,
majd a napokban szlovák nyelvű gálaműsort szervezett a rimaszombati Városi Művelődési Központban. Az ünneplés apropója
az évforduló mellett a GTV által májusban
elindított Esti mese c. műsor volt, amelyben
előbb szlovák, később magyar alapiskolások is bekapcsolódtak. Gál Sándor igazgató
a műsor elején számot adott az eltelt egy
évről, s megtudhattuk, hogy a csatorna
közel 200 órás műsoranyagot készített ez
idő alatt, amelybe a politikai és társadalmi
események mellett a kulturális- és sportrendezvények is beletartoztak. Decemberben élő adásban beszélgettek Cifruš István
rimaszombati polgármesterrel is. Júniustól
már Tornalján is fogható a GTV. A csatorna
hat belső és több külső munkatárssal dolgozik. Az ünnepi műsoron megjelent Agócs
Valéria, a frekvenciatanács elnöke és Simon
Zsolt parlamenti képviselő, akik mindketten díjakat ajánlottak fel a közönség által
kiválasztott legjobb mesemondóknak. Gál
egyedül a városi képviselők érdektelenségét
fájlalta, akik közül mindössze páran tették

A

tiszteletüket az eseményen. A műsorban
mesemondók mellett a tornaljai Dance
Klub tagjai is felléptek, s a műsor végén
került sor az ünnepélyes díjkiosztásra. A Simon Zsolt által felajánlott első díjat, egy televíziókészüléket a Daxner utcai Alapiskola
diákja, Erika Litavská kapta, aki a nézőktől
377 szavazatot kapott. 362 szavazattal
Viktória Gyürkeová, a Hostinský Alapiskola diákja végzett a második helyen, s őt
Agócs Valéria jutalmazta meg. Harmadik a
Tompa Alapiskola diákja, Burszky Barbara
lett 81 szavazattal, de tudni kell, hogy a
magyar mesélők csak később kapcsolódtak
be a mesemondásba, amelyben eddig 40
gyerek vett részt. Gál szerint nagyon fontos
a legifjabb generáció bekapcsolása, hiszen
ha a csatorna életképes marad, akkor a
potenciális közönség közülük kerül majd
ki. Az első évet túléltük, de a neheze még
hátra van, jelentette ki nem túl optimistán
Gál. De látva a televízió jelenlétét a régió
rendezvényein, és a munkatársak fanatizmusát, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a
csatorna sikerre van ítélve.

z MKP megalakulásának 10.
évfordulója alkalmából országszerte megemlékezéseket szervezett.
A záró ünnepségre rangos vendégek
résztvételével Dunaszerdahelyen került
sor, ahol részt vett régiónk több MKP-s
tagja is. Távol maradt viszont Simon
Zsolt illetve Bugár Béla, utóbbi azzal az
indoklással, hogy nem ért egyet az új
vezetés politikájával.
Az ünnepségen 34 személyt részesítettek elismerésben, emlékplakettek, illetve emléklapok átadásával. A kitüntetést
régiónkból in memoriam megkapta
Gaál Imre, Tornalja város első díszpolgára, aki Tornalja nagy tiszteletben álló
személyisége volt, s akinek a nevéhez
fűződik a város eredeti névének vis�szaállítása is, illetve Komlósy Zsolt, aki
a Rimaszombati járást képviselve lett
először az Együttélés Politikai Mozgalom tagja, majd 1992-ben a Magyar Koalíció listáján parlamenti mandátumot
szerzett a Szlovák Nemzeti Tanácsban,
s mindvégig tagja volt a párt legfelsőbb
szintű testületeinek járási, kerületi és
országos szinten is, 2003-ban pedig az
Országos Tanács elnökévé választották.
Kitartó, szorgalmas és következetes
politikus volt.
Továbbá emlékplakettben részesült
Boros Zoltán, aki az Együttélés Politikai Mozgalom tagjaként 1991 májusában lett a Szövetségi Gyűlés tagja,
Mindvégig tagja volt az Együttélés
Intéző Bizottságának és Országos
Tanácsának. A pártegyesítést követően
az MKP rimaszombati járási elnöke
lett, majd megyei képviselője és az
MKP Besztercebányai Kerületi Tanácsának tagja. Emlékplakettet kapott
Dunaszerdahelyen Böszörményi István
is, aki történelem-magyar szakos tanár
a füleki gimnáziumban. Halk szavú,
nyugodt, megfontolt, igaz érzelmű
magyar ember, aki a magyar oktatási nyelvű iskolák megmaradásáért
küzd és igyekszik megnyerni a szülők
bizalmát. Nem csupán tanítói magatartása, hanem a magyarság ügye iránti
elkötelezettsége okán is hivatott az
elismerésre.

jdj
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A GTV szlovákul is ünnepelt

Á

Az MKP
országos
kitüntetései

Városunk életéből

2008. 6. 30.

Ünnepség helyett értékelés?
befejezés a címlapról
Vaš (KDH) képviselő kezdeményezte Hacsi
leváltását is a Szerkesztő Bizottság (SZB) elnöki
funkciójáról, s javaslatában rögtön felvetette,
hogy számára pl. az új képviselő, B. Kovács
sokkal elfogadhatóbb lenne a pozícióba. Végül
ez a programmódosítás 9/5/3 arányban nem
ment át, de Vaš mégis visszatért hozzá az
elöljárót megcélozva kérdésével, hogy foglalkoztak-e a lapok 40 éves megalakulását illető
ünnepséggel. Kovács László, a Városi Hivatal
elöljárója úgy véli, hogy erről az évfordulóról a
lap hasábjain a múltat összefoglaló és felidéző
melléklettel lehetne megemlékezni. Piliarik
alpolgármester, aki részt vesz a SZB ülésein,
beszámolt a képviselőknek, hogy azt tervezik
emléklapokat nyújtanak át az egykori munkatársaknak, illetve hogy elhangzott olyan javaslat

is Marta Hlušíkovától, a SZB alelnökétől, hogy
ünnepi szlovák-magyar, az összetartozást szimbolizálandó közös számmal jelenjünk meg. De
a képviselők mintha mindezt elengedték volna
a fülük mellett, s hosszas semmire való vita
és elrendelt szünet után, nehezen elfogadtak
egy olyan határozatot, aminek látszólag semmi
köze a felmerült kérdéshez. Tizenegy igen szavazattal, (2 tiltakozás, 1 tartózkodás) arra kötelezték a szerkesztőségeket, az alpolgármestert,
az elöljárót, a főellenőrt, hogy a szeptemberi
képviselőtestületi-ülésre komplex értékelést
terjesszenek elő. Ezt legutóbb februárban tette
meg a két lap főszerkesztője, s akkor egyhangúlag a városi lapok pozitív irányú változására
voksoltak a városatyák.
he

B. Kovács István városi képviselő
befejezés a címlapról

B. Kovács a 2006-os választáson 290 szavazatot kapott (csupán egy szavazattal megelőzve
Brindza Tibort). Ebben a választási időszakban
ez az első személyi változás, ami azonban
nem változtat az MKP-s képviselők számán
a testületben. B. Kovács, aki egyébként Péter
Andrástól a Daxner utcai óvoda mellett működő

iskolatanácsbeli tagságot is megörökölte, első
felszólalása a Gömöri Hírlap és Gemerské Zvesti
körüli vitát érintette, amelyben azt javasolta
rövidre zárva a lap megalakulását illető ünnepséget, hogy mivel a Gömöri Hírlap elődlapjainak
első kiadásai a 19. századra vezethetők vissza,
a város az 1990-es évek elején létrejött lapot ünnepelje meg, amikor elkezdte azt maga kiadni.
Az új- valamint több képviselő is fontosnak
tartották konstatálni a költségvetés módosítását
illető napirendi pont vitájában, hogy nagyon
sok prioritás felsorolható, amelyre szükséges
lenne az anyagi támogatás, s ez nem biztos,
hogy Rimaszombat hiányosságait figyelembe
véve, éppen a futball lenne. Ennek ellenére
egyórás diszkusszió után megszavazták Koháry
képviselő javaslatát, miszerint 2 millió koronát
a Városi Futball Klubnak, 0,4 milliót a civil
szervezeteknek szánnak. A képviselő-testület
júniusi ülésén a költségvetés kiadási tételét az
eredetileg jóváhagyott 377, 668 millióval szemben 388, 397 millióra módosította.
he

Veszteségek a kultúrában

C

sank Lajos főellenőr a június 24-i
képviselőtestületi-ülésen beszámolt a
Városi Művelődési Központ 2007-es gazdálkodását illető ellenőrzésről is. A VMK
a város fennhatósága alatt, de önállóan
gazdálkodik. Bevételei azonban nem fedezik
kiadásait. 2007-ben a kiadásai 17 447 537,14
koronát tettek ki, amelyhez a város 9,3
millió koronával járult hozzá. A kiadási
tételek között kimagaslóan nagy arányú a
fűtésre fordított összeg (kétmillió fölött). A
bérköltségek kb. 3,6 millió koronát tettek ki

(17 alkalmazottja volt a VMK-nak). Az évet
854 394,38 koronás veszteséggel zárták,
ezért a főellenőr javasolta, komolyan kell
mérlegelni a saját bevételek növelését, pl. az
amfiteátrum adta lehetőségekkel, a rendezvények jobb propagálásával többek között
a www.domkultury-rs.sk honlapon is. A
rendezvények látogatottsága alacsony. Az
Orbis moziban pl. összesen 13 346 látogatás
volt, ami majd tízezerrel kevesebb a 2006-os
évihez képest.

he
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Döntöttek
a vagyonjogi
kérdésekben
Mindig fontos és kimerítő a város
vagyonjogi kérdéseiben meghozni a
döntéseket. Nem volt ez másképp a
képviselőtestület június 24-i ülésen
sem, de most a több mint tíz ingatlanügyi témában másfél óra alatt sikerült
elfogadni a határozatokat.

Új energia üzem
Eladta a város az Energobytnek a
Malom utcában lévő egykori szén- illetve acélraktárt, amely kihasználatlanul és veszélyes állapotban van, s az
Energobyt egy pozsonyi céggel közösen
jövő év végére a biomassza energiahasznosításához szeretne ott korszerű
épületet felépíteni. A város 300 Sk/m2ként csak a 10 987 m2-es területet adta
el, amelyen a város hajtja majd végre a
területrendezést, s a raktárhelyiségeket
november végéig bontja le.

Építővállalat Szabadkán
Az Expresstav Szabadkán tartott igényt
egy 2584 m2-es területre, amit meg
is kapott 200 koronáért m2-ként. Az
építkezési vállat szeretné vállalkozását
kiterjeszteni, munkahelyet teremteni,
s a megvásárolt teleken gazdálkodási
udvart kialakítani. A területen négy
reklámtábla található, amit saját költségükön kell áthelyezniük.

Terjeszkedik a Yura
Elkelt az egykori kaszárnya is 36 millió
koronáért, ahol a Yura Eltec Corporation
Slovákia k.f.t szeretné kialakítani
ipari parkját. A „kábelgyárban” jelenleg
800 alkalmazott van, amelyet 1500re szeretnének növelni. A területen
az egykori szálláshely eredetileg a
Belügyminisztérium tulajdonában volt,
ahol járási archívumot szeretett volna
berendezni, de a városnak sikerült
elcserélnie a Gorkij utcai épületre, s
még fizet érte 12 539 051 korona kompenzációt. De ez az összeg képezi (a
szerződéskötéstől számított 30 napon
belüli kifizetéssel) az első tételét a
Yurával kötött adásvételi szerződésnek,
amelyben a vásárló kötelezi magát
ezen kívül a maradék összeg kifizetésére – félévenkénti törlesztésben, öt éven
keresztül, s csak ez után válik tulajdonossá. A Városi Képviselőtestület 20
igen és egy nem szavazattal hozta meg
ezt a döntést.

moly
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Kurinc nem maradhat mumus!
A

Kurinc körül kialakult botrány, ahogyan manapság nevezik, egy rossz
mesét juttat eszembe, ahol a főhősök erejük
szakadtából küzdenek az ellen a mumus
ellen, amelyekkel a néphiedelemben a
gyereket ijesztgetik. Annyi mindenfélét hallani, ami abból adódik, hogy évek óta nem
mozdult előre az Aquapark – Zöld Víz nevű,
igazán tetszetős projekt (a http://www.
zelenavoda-rs.sk/index.htm honlapon vehető szemügyre). A városvezetésnek be kellett
látnia, ha maga nem tesz az ügy érdekében,
akkor még hosszú évekbe telhet, hogy itt
egyáltalán felépüljön az üdülőközpont, s
ahogyan Viliam Vaš képviselő is a mese
világából idézve megjegyezte, a herceg sem
fog fehér lovon idejönni. Ezért a legutóbbi
képviselő-testületi ülésen a képviselők úgy
döntöttek, hogy a saját lábukra állnak, s
önerőből kezdenek el építkezni, de hogy

hogyan, s hogy hol, Kurincon vagy az uszoda
mellett építik-e meg az első medencét, azt a
szeptemberi képviselő-testületi ülésen tárgyalják majd meg Eva Muráriková, a Városi
Hivatal Stratégiai és Városfejlesztési Osztály
vezetője által előterjesztett koncepció alapján. Az első lépést ehhez megtették, azzal,
hogy szerződésszegés miatt felmondták a
VVMZ k.f.t-vel a 2006 szeptemberében kötött szerződést, amely alapján az lett volna
a cég feladata, hogy a várossal együttműködésben befektetőket biztosítson a kurinci
projekt kivitelezéséhez. A várost illető egyéb
befektetésekről szóló jelentést Csincsík
Anna, az Építéshatósági-, Beruházási- és
Közlekedési Osztály vezetője terjesztette elő
június 24-én, amelyet vita nélkül egyhangúlag elfogadtak a képviselők. A jelentéssel
jövő heti számunkban foglalkozunk.

moly

572,7 ezer a civileknek

A

Városi Képviselő-testület mellett
működő Iskolaügyi és Kulturális illetve
Szociális és Egészségügyi Bizottságokhoz
beérkezett pályázatok elbírálása és javaslata
ill. a Városi Tanács korrigálása alapján az
esztendő második felére jóváhagyott támogatásokat június 24-én vita nélkül megszavazták a képviselők. A kultúra terén eddig
128 300 koronát ítéltek oda különböző szervezeteknek, s a jóváhagyott keretig (140 000
Sk) fennmaradt 11 700 koronát három részre
osztották a Blaha Lujza Vegyeskar, a Relax
és a Háj Folklórcsoport között. A szociális
szférában egész évre 50 ezer korona a keret.

Ebből a Sclerosis multiplex helyi szervezete
3 000-et, a Lelkisegély háza és a Vakok és
Gyengénlátók szervezete 4-4 000 koronát
kaptak. A Nők Szövetségének pedig karácsonyi ünnepségét támogatják majd. A roma
információs központtól konkrét projektet várnak, az osgyányi szociális otthon
kérelmét pedig elutasították. Az egyéb civil
szervezetek között 2-200 ezret a református
ill. evangélikus egyháznak, 150 ezret pedig
a Járási Testnevelés Kulturális Egyesületnek
hagytak jóvá. Nem kapott támogatást
a Szebb és Jobb Akasztóhegyért Polgári
Társulás. (he)

Vélemény

Élet hitel mellett

Különfélék
Az iskolák pályáztak
A Tompa Mihály Alapiskola a Šrobár
utcai épületének átalakítására a minisztérium Regionális Operatív Program
1.1. intézkedésére 25 434 600 koronás
projektet nyújtott be, amelyhez a városi
képviselők jóváhagyták az 5%-os társfinanszírozást, azaz 1 271 730 korona
összegben. A P. K. Hostinský szlovák
tannyelvű alapiskola rekonstrukciójára
39 895 969,91 koronás pályázatot nyújtott be, szintén 5%-os társfinanszírozással (1 994 798,5 Sk).

Költöznek a kollégisták
Az Iskola utcai kollégium a Besztercebányai Megyei Önkormányzat és a
Városi Képviselő-testület határozatai
alapján átköltözik az Egyesült Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola épületébe. Kérdés, hogy az üresen
maradt épülettel mit kíván kezdeni
a fenntartó. Ha fölöslegesnek nyilvánítaná a BBMÖ az épületet, akkor a
város még igényt is tartana rá. De az is
elhangzott, hogy a nagybalogi szociális
otthon költözne oda…

Hozzájárulás
a telefonköltséghez
Nem kap jutalmat a képviselő-testületeken és a Városi Tanács ülésein
való részvételéért az alpolgármester,
hiszen helyettesi elfoglaltsága fizetett
funkció. Erről határozott magának
Piliariknak a kezdeményezése alapján
a Városi Képviselő-testület június 24-én.
Emellett kiegészítették a jutalmazási
szabályzatot azzal a ponttal, hogy a
tíz Városrészi Bizottság elnökének a
féléves jutalmuk mellé ezer koronás
telefonköltség-hozzájárulást adnak.

76 hivatalnokkal működik
2009 január elsején bevezetik az eurót hazánkban. Milyen előnyünk származik majd
belőle, jó lenne tudni. Az emberek véleménye
különböző, viszont a zöme semmi jót nem
remél. Az, hogy 5 800 korona lesz a létminimum, nem vigasztalja azokat, akik még azt sem
kapják meg. Milyen értelme van annak, ha pár
száz koronával emelik a nyugdíjakat, mikor
az élelmiszerek árai fokozatosan emelkednek?
Akkor lehetnénk büszkék arra, hogy mi is
besorakoztunk azon országok mellé, akik már
euróval rendelkeznek, ha az országunkban
megszűnne a szegénység, ami nyomasztja és
elkeseríti az embereket. Ezzel kapcsolatosan a
várost járva elbeszélgettem néhány emberrel,

véleményük szerint nem sok jóval kecsegtet az
euró bevezetése. Igazi változás akkor történne,
ha minden ember a megélhetéséhez szükséges
pénzt kapna. Ezeket a gondokat, problémákat
kellene megoldani, ahhoz, hogy az emberek
nyugodt, nem pedig feszültséggel teli, stresszes
életet éljenek. Egy jó hír azoknak, akik lakást
szeretnének vásárolni. Értesülésem szerint az
euró bevezetésével nem emelkedik a lakások
ára, esetleg minimális összeggel. S állítólag
könnyebb lesz a hitelfelvétel. Amennyiben a
megélhetésünk nincs azon a szinten, ahogy
azt szeretnénk, legalább lakásunk legyen. Csak
hitelből meg tudunk majd élni?
Csölle Edit

Kovács László elöljáró a Városi Hivatal
szervezeti felépítésének működéséről
majd ötven oldalas értékelést tárt a
képviselők elé, amit komolyabb kifogás
nélkül összességében tudomásul vettek
(Brndiar, Korcsog és Bán képviselők
tartózkodtak). Az elöljáró részletesen
kifejtette a nyolc osztályvezető munkaköri leírását és a VH alkalmazottai
feladatait. Összesen 139 főt foglalkoztat
a hivatal, amelyből 76-an hivatalnokok,
de idővel szükséges a létszámnövelés a
szociális szféra és az informatika terén.

Homoly E.
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Zöld oázis Jánosiban
2007 őszén a jánosi magyar alapiskola mellett működő szülők szövetsége az
igazgatónő, Mgr. Tóth Mónika vezetésével
pályázatot nyújtottak be ZÖLD OÁZIS néven
az Ekopolis alapítványhoz. Mivel az alapiskola Jánosi közepén található, valamint
a főút mentén, célszerűnek tűnt a projekt
létrehozását ide tervezni, hisz a beültetett
bokrok idővel felfogják az út felől áradó port
és szmogot. A pályázat jóváhagyása után
kezdetét vette a tervezet megvalósítása.
Plagátok, szórólapok által értesítették a falu

lakosait, akik közül többen is részt vettek
a munkálatokban. Kertész segítségével kiválasztották a megfelelő növényeket, melyeket
élő sövényként elültettek az iskola kerítése mentén s az iskola udvarán. Az oázis
közepébe sikerült egy tavacskát is kiépíteni,
mely még inkább emeli a terület esztétikai
értékét. A lócák elhelyezésével teljes lett
az összhang. A ZÖLD OÁZIS ünnepélyes
átadására június utolsó hetében kerül sor
a megvalósításban résztvevők jelenlétében
gulyás-parti keretében. Ezáltal is szeretnék

megköszönni az Ekopolis alapítványnak,
valamint további helyi támogatóinknak:
a község polgármestere – Ing. Stanislav
Malček, helyi vállalkozók – Egri István,
Kovács János, Czikora György, kertészmérnök – Ing. Dalibor Doubek, a helyi Közös
célokért – roma szervezet, a Csemadok helyi
szervezete, a helyi református egyház, hogy
segítettek létrehozni egy kicsi, de mégis oly
békés „zöldet”, ahol az iskola és falu gyermekei jól érezhetik magukat.

Szekeres Judit

Nyugdíjas klub alakult Nagybalogon

A

z alig ezerkétszáz lelket számláló községben mintegy kétszáz nyugdíjas él.
Többségük egyedül, kissé elzárkózva az élet
forgatagától. Ezért merült fel, már évekkel
ezelőtt aktivizálásuk kérdése. A nyugdíjasok
hónapja keretében rendezett ünnepi összejövetelek alkalmával rendszeresen felvetődött, hogy
gyakrabban kellene találkozni, elbeszélgetni,
és az élmények által feltöltődve, felszabadultabban élni napjainkat. Ez év tavaszán, három
önkéntes szervező a polgármester, Csúr Tibor
segítségével munkához is látott. Információ és

tapasztalatgyűjtés után, összehívták az érdeklődőket, és életre hívták Nagybalog első nyugdíjas
klubját. A klub működéséhez szükséges szabályok megalkotása után megválasztották a klub
vezetőségét és megegyeztek, hogy a működéshez szükséges anyagiakat maguk adják össze,
de pályázat útján is próbálnak támogatáshoz
jutni és elfogadják minden jóakaratú felajánlását is. Szerencse, hogy a „MAS Malohont”,
azaz a vidék három kistérségének a társulása
az első pályázatukat pozitívan fogadta, és az
audiovizuális eszközök beszerzésére tízezer

koronát adományozott, a Nagybalogi Képviselő-testület pedig tizenötezer koronával járult
hozzá a működésükhöz. Ezt a nagyvonalúságot és jóindulatot mindkét szervnek ezúton is
szívből köszönik. A polgármester helyiséget
is biztosított a zavartalan működéshez, amit a
tagok kifestettek, berendeztek és június 6-án
meg is nyitottak. Elhatározták, hogy havonta találkoznak és az év folyamán több kirándulást is
szerveznek Szlovákia nevezetes tájaira, lesznek
orvosi előadások és kézimunka kiállítás is.
Koós István

Álomból valóság: kápolnaavatás Bátkában

ö

t és fél éven keresztül minden vasárnap
a bátkai községi hivatal épülete adott
otthont a Lorenz atya által vezetett Szűz Mária
rendi közösségnek, mely hazánkban a 90-es
évektől végez lelki gyakorlatot. 2008 június 21-e
határkő a Közösség életében, mely e napon
végre saját otthonába költözhetett. A szombat
délelőtt ünnepélyes keretek között átadott, az
érsek által felszentelt Szent József nevét viselő
kápolna egy álom megvalósulása. Az ünnepségen Lorenz atya, – aki rendületlenül hitt az
álom megvalósíthatásában, áldozatos és kitartó
munkát végzett az ügy érdekében–, szeretettel köszöntött mindenkit, aki eljött. Érkeztek
vendégek Németországból, Ausztriából, és jelen
volt Bátka község polgármestere az önkormány-

zati képviselőkkel, akiknek a segítségét Lorenz
atya ünnepi beszédében külön megköszönte. z
Önkormányzat 275 000 Sk összeggel segítette a

kápolna elkészülését. Továbbá elmondta, hogy
Murtin Bözsi néni – egy nagyszerű, mindig
vidám, hívő ember – most a Mennyben örül,
látva, hogy a ház helyén, melyben egykor ő
lakott, most egy kápolna áll. Miért épp Szent József nevét viseli? Lorenz atya erre a kérdésre is
választ adott. Szent József Szűz Mária jegyese,
a gyermek Jézus nevelőapja, az Anyaszentegyház védőszentje. Ácsmester, akinek gondoskodása alatt neveli Mária gyermekét. A hagyomány szerint előbb halt meg, mint ahogy Jézus
megkezdte nyilvános működését. Halálos ágya
mellett ott állt Jézus és Mária, ezért ő a jó halál
kiesdeklője és védőszentje.
Balázs Emese
Fotó: Homoly Klára

Apropó Kisszínpad sikerei

J

únius utolsó előtti hétvégéjén zárta
kapuit Komáromban a jubileumi 45. Jókai
Napok, ahol az előző évekhez hasonlóan
ismét sikeresen szerepeltek a fülekiek.
A zsűri és a résztvevők véleménye szerint az
amatőr színjátszás színvonalas produkciói
mutatkoztak be a fesztiválon, amit az is bizonyít, hogy számos különdíjat kiosztottak.

A fődíjat az őrsúfalusi ÉS?! Színház illetve
a pozsonyi HomoDram társulat kapta, ez
utóbbi rendezője, Rakottyai Katalin Gergely
József-díjat, Laboda Róbert pedig színészi
fődíjat kapott. Mindketten Szvorák Zsuzsa pedagógus-rendező tanítványai voltak
egykor az Apropó Kisszínpadban, amely az
idén újabb nívódíjjal lett gazdagabb. A csa-

pat egyik tagja, Benkó Júlia pedig Ferenczy
Anna-díjas is lett, Fero Mráz és Jana Bialová
részére az Apropó Kisszínpad előadásának
látványáért pedig különdíjat ítélt a zsűri.
A társulat még megkapta Kiss Gábor „Gibbó”
díját is a legjobban fotózható előadásért.

he
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Programajánló

50. Országos Kulturális Ünnepély
Idén Rozsnyó és Berzéte adnak otthont a Csemadok ötvenedik Országos Kulturális Ünnepélyének 2008. július 11. és 13. közt. A részletes
műsor a következő:
2008. július 11. (péntek) 19.00 – Helyszín:
Rozsnyó, Kereskedelmi és Kulturális Központ
Gömöri lakodalmas – fellépnek: a Szőttes
Kamara Néptáncegyüttes, a nagykéri Mórinca
Táncegyüttes, a tornagörgői Mezei Virágok
Népdalkör, a Berkő-Berzéte-Kőrösi Népdalkör,
a szalóci Szalóka Néptáncegyüttes, a rozsnyói
Búzavirág Táncegyüttes, valamint a borzovai,
szilicei, kecsői, jabloncai és hosszúszói hagyományőrzők. A talpalávalót a FIGUR-banda
húzza. Rendező: Péter Zsolt.
2008. július 12.( szombat) Rozsnyó, Történelmi Városháza
A fesztiválok múltja, jelene és jövője (Konferencia)
10.00 Megnyitó. Beszédet mond Hrubík Béla, a
Csemadok országos elnöke, közreműködnek:
a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes, a tornagörgői Mezei Virágok Népdalkör, valamint Nagy
Csomor András és Nagy Csomor István. A konferenciát köszönti Dušan Čaplovič, a Szlovák
Köztársaság miniszterelnök-helyettese
10.30 Előadások a fesztiválok múltjáról – Takács
András, koreográfus, Méry Margit, néprajzkutató, Szőllős Sándor, fesztiválszervező
11.30 Előadások a fesztiválok jelenéről, jövőképkeresés – Borbáth Erika, a Magyar Művelődési
Intézet igazgatója (Budapest), Lenka Konečná,
a Myjavai Kultúrközpont igazgatója, Novák
Ferenc, Kossuth-díjas koreográfus, Hrubík Béla,
a Csemadok országos elnöke
12.30 Emlékérmek és emléklapok átadása az
Országos Kulturális Ünnepély 50. évfordulója
alkalmából
13.30 Ünnepi fogadás a városháza dísztermében
– köszöntőt mond: Vladislav Laciak, Rozsnyó
város polgármestere
20.00 Berzéte – kultúrház – Felföldi mulatság
(népművészeti műsor és táncház), bemutatkoznak: Százszorszép Táncegyüttes, Martonvásár,
Cirkalom Táncegyüttes, Topolya (Vajdaság),

állat(om) a
képen
„A gyerekek már elmentek, marad csak Géza,
a gumimaci.” – áll Simko Éva rimaszombati
olvasónk fotója mellé tűzve.
Várjuk az Ön felvételét is.

Ördögborda Néptáncegyüttes, Balánbánya
(Erdély), Borievka Néptáncegyüttes, Kassa,
a talpalávalót a FIGUR-banda húzza hajnalig.
Rendező: Péter Zsolt.
2008. július 13. (vasárnap) - Rozsnyó, Bányászok tere – 10.00 Családi délelőtt Meseországban (Szórakoztató műsor és vetélkedő gyerekeknek) – közreműködnek a VAGA BANDA
vándormutatványosai Miskolcról.
12.30 Vásári komédiák az őrsújfalusi ÉS? előadásában
13.30 A csoltói Rozmaring Hagyományőrző
Csoport és az ödönyi romák műsora
15.00 Az 50. Országos Kulturális Ünnepély megnyitója – köszöntő – Hrubík Béla, a Csemadok
országos elnöke, ünnepi vers – Dráfi Mátyás,
Jászai-díjas színművész, ének – Nagy Csomor
András és István
Gyöngyök ... (népművészeti gálaműsor) –
Közreműködnek: Százszorszép Táncegyüttes,
Martonvásár, Cirkalom Táncegyüttes, Topolya
(Vajdaság), Borievka Néptáncegyüttes, Kassa,
Ördögborda Néptáncegyüttes, Balánbánya
(Erdély), Mórinca Néptáncegyüttes, Nagykér,
Kincső Ifjúsági Néptáncegyüttes, Zseliz, Generációk Néptáncegyüttes, Komárom, Mezei
Virágok Népdalkör, Tornagörgő, Felsőszeli Leánykar, Cimbora Férfi Énekkar, Béke, Búzavirág
Táncegyüttes, Rozsnyó, Haďäre Táncegyüttes,
Gömör Poloma. A műsorok kísérőzenekara a
FIGUR-banda. Rendező: Péter Zsolt.
18.00 Tombolahúzás
18.30 Előzenekar – rockkoncert AXXE –
Várhosszúrét
19.30 Balázs Pali 120 perces élő koncertje – (Az
elmúlt 11 év legszebb dalai)
Mindenkinek jó szórakozást kívánnak a szervezők: A Csemadok Országos Tanácsa, a Csemadok Rozsnyói Területi Választmánya, Rozsnyó
Város Önkormányzata és Berzéte Község Önkormányzata. A rendezvény egész ideje alatt a
kirakodávásárban kézművestermékek és hazai
áruk gazdag kínálatával, valamint pecsenyével
és borral várják a kedves látogatókat. A fesztivál
műsorvezetője Holop Zsóka és Csenger Ferenc.

A 27. hét
kerti munkái
Gyümölcsöskert
A háromévesnél idősebb szamócaágyásokat számoljuk fel, helyüket ásózzuk fel. A
szamóca palántáknak készítsünk félárnyékos helyen erősítőiskolát. Ide a palántákat
25x10 cm-es kötésbe ültessük. Kezdjük az
őszibarack hajtásválogatását, a hajtásokat
tőből metsszük ki. Hajtásválogatás után
kezeljük a keleti gyümölcsmoly, a barackmoly, a kaliforniai és szilvapajzstetű,
a monília és a lisztharmat ellen. Az alma-,
körte-, birs- és diófák törzsére helyezzünk
almamolyfogó öveket. A birsekről távolítsuk el a moníliával fertőzött részeket,
a körtéről pedig szivarsodró eszelény
jellegzetes szivarjait, ezeket égessük el.

Szőlő
A szőlőt hónaljazzuk, a hajtásokat 2-3
levélre csípjük vissza, de ne távolítsuk el
tőből, mint ahogyan ezt régebben tették.
A kötözési hibákat távolítsuk el. Harmatképződés idején erősen terjed a peronoszpóra, száraz időben pedig a lisztharmat.

Zöldségeskert
A fóliában a paradicsomot fejtrágyázzuk.
Szabadföldön az őszi érésű paradicsom palántáit ültessük ki. A sárgadinnye másodrendű hajtásait a rajtuk fejlődő termések
felett két levélre csípjük vissza. Az indákat
rádobott földdel rögzítsük. Kezdjük
a másodvetésű fejes-, kel- és vöröskáposzta
palántáinak kiültetését. Bokorbabot, őszi
és téli retket még vethetünk. Az öntözővíz
mennyisége ezen a héten a következő:
paradicsom 25-30 mm, paprika 30-60 mm,
spárgatök 60 mm, káposztafélék 20-25
mm, fejes saláta 10-20 mm, zöldbab 25-30
mm (naponta frissítsük), zeller 35 mm.
Ezen a héten védjük az uborkát a szögletes
levélfoltosság, peronoszpóra és a mézgás
varasodás ellen, a babot a baktériumos
betegségek ellen, a hagymát a peronoszpóra és a hagymalégy ellen.

Virágoskert
Kúszónövényeinket folyamatosan kötözzük a támasztékhoz. Az örökzöldek és
a tavasszal ültetett fás szárúak sok vizet
igényelnek, de ugyanez a helyzet az
egynyáriakkal is. A pázsitból távolítsuk
el a gyomokat és műtrágyázzuk. Vetjük
a kétnyáriakat (harangvirág, árvácska,
nefelejcs). Akadályozzuk meg a palántadőlést. A virághagymákat (tulipán, nárcisz,
stb.) ásóvillával szedjük fel.
Farsang István
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Mátyás király Gömörben
Az idei évet a reneszánsz évének nyilvánították, ugyanis 1458-ban, 550
évvel ezelőtt koronázták a Duna jegén magyar királlyá Hunyadi Mátyást.
Erre emlékezett Sajógömörön a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége is, akik a Gömörország Polgári Társulással egész napos akciót szerveztek. A délelőtt elsősorban a régió iskoláié volt, hiszen 16 alapiskola
vett részt az Ádám Zita által kitalált és kidolgozott pedagógiai projektben,

A civil helytállásért alapított Petőfi-díjat Koncsol
László író, a szlovákiai magyar nemzetrész élő
lelkiismerete kapta.

A produktumok bemutatkozása mellett kézműves-foglalkozásokra is volt
lehetőség.

Ha ugyan szimbolikusan is, de 2008-ban sem maradhatott el a szőlőkapál(tat)ás.

míg délután és este már harmadik alkalommal rendezték meg a Gömöri
Országnapokat. A rendezvényre még Galíciából is érkeztek vendégek, s
átadták a Petőfi- és Fábry-díjakat is. Előbbit Koncsol László, az utóbbit É.
Kovács László (Gömörszőlős), Bredár Gyula (Prága) és Cselényi László
(Pozsony) kapta.
jdj, kép: Gecse Attila

A legtöbb iskola a község zászlajával és polgármesterével vonult fel.

A rendezvény Mátyás király szobrának a megkoszorúzásával indult.

Élő sakktábla a kultúrház előtt.

8

Százhatvan éve történt

2008. 6. 30.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezünk – 6.

Polgárháború felé sodródik az ország
1848 június
1848 júniusában folyamatban van a forradalom törvényeinek érvényesítése és alkalmazása, egyszersmind a forradalom önvédelmi
harcának kezdete.
Már 1848 május 16-án kibocsátja Batthyány Lajos miniszterelnök az önkéntesek
toborzási felhívását – ez lett az 1848-as
honvédsereg megalapításának dátuma –,
aminek közvetlen kiváltó oka a május 13-án
kezdődött második karlócai szerb gyűlés,
aminek védelmére több ezer fegyveres
érkezett a szerb fejedelemség területéről.
Emellett a magyar kormány elrendelte a délvidéki várak háborús készültségbe helyezését is, valamint katonai tábor létrehozatalát
Szegeden. Magyarország önvédelmi harcra
készült 1848 nyarán.
1848 júniusának elején egy – első hallásra
hihetetlen – hír kavarta fel a magyarországi
napi közéletet és magyar katonai társadalmat.
Ez év május 28-án a galiciai
főhadparancsnokság területén
levő Mariampolból megszökött a 6.
(Württemberg) huszárezred ezredesi osztályának 2. százada: egy teljes huszárszázad
– a tisztek vezetésével. A századot rendfenntartás céljából vezényelték a lengyel
Stanislauba, de a legénység összebarátkozott a forradalmi érzelmű helyi ifjúsággal,
amit a század parancsnoka, a Gömör megyei
gyökerű – Sajólenkén lehetett a család ősi
fészke –, egri (1807 – es) születésű Lenkey
János első kapitány sem tiltott. A hazulról
kapott nyugtalanító hírek és a hazatérésre
biztató baráti levelek hatására az altisztek a
szökést választották.
Ennek volt egy közvetlen kiváltó oka is: egy
májusi helyi tüntetés során a gyalogság
sortüze megölt egy lengyel diákot. Temetésén rész vett Lenkey János is a század
több katonájával. A kapitányt emiatt hat
napi porkolábfogsággal fenyítették. Ráadásul Lenkeyt a nyilvánosság előtt nemzeti
érzéseiben sértve megszégyenítette Paar ezredes, amitől a kapitány népszerűsége még
növekedett. Amikor a századot Stanislauból
visszavezényelték Mariampolba, a hajdúsági Harsányi Bálint megszervezte a század
szökését. A szökés Lenkey távollétében
történt, de a katonák valószinűleg „bíztak”
a kapitány „sértett nemzeti érzéseiben”. A
kapitány utánuk is lovagolt, Nádwornánál
állítólag vissza is akarta téríteni a katonákat, de Máramarosszigetre már az ő
vezényletével vonult be a század. Mészáros
Lázár hadügyminiszter is elítélte a szö-

Lenkey János honvédtábornok
kést, de a büntetésük „csak” az volt, hogy
beosztották őket a szerbek ellen harcoló
hadseregbe. 1848. május 30-án a kolozsvári
országgyűlés kimondta az Uniót. Két napra
rá döntenek a pesti népképviseleti országgyűlésre küldendő követek választásáról.
Június elsején a kormány elfogatóparancsot
adott ki a szlovák Hodža ellen. Ugyanezen a
napon a fővárosi helyőrség csapatai a Vérmezőn ünnepélyes esküt tesznek a magyar
alkotmányra. Június másodikán megnyílt
Prágában a szláv kongressszus.
Június harmadikán Eötvös József vallásés közoktatási miniszter érvényteleníti a
május 13-i karlócai szerb nemzeti kongres�szus határozatait, s ismételten elrendelte
a görögkeletiek egyházi értekezletének
június 27-én, Temesvárott történő megtartását. Ugyanezen a napon azonban Djordje
Stratimirovics Újvidékre fegyverbe hívja a
szerbeket.
1848. június 4-én indult meg a Nép Barátja
című hetilap Arany János és Vas Gereben
szerkesztésével. Fő céljuk a parasztság tájékoztatása az eseményekről.
Június hatodikán a zágrábi horvát tartományi gyűlés (szábor) köszönetet mond az
uralkodónak Jellacsics báni kinevezéséért.
Fogadja a szerb főodbor Rajacsics pátriarka
vezette küldöttségét. Rajacsics szövetséget
ajánl a Háromegy Királyság (horvát határőrvidék, Szlavónia, Dalmácia) és a Szerb Vajdaság között. A szábor az ajánlatot elfogad-

ta. Valószínűleg az eseményektől bátorítva
Titelen fellázadt katonák megrohanták a
fegyvertárat, s nyolc ágyút elvittek.
Batthyány Lajos Innsbruckba utazott az
uralkodóhoz. Kilencedikén a minisztertanács a titeli események hírére felhatalmazta
a belügyminisztériumot, hogy a veszélyeztetett területek hatóságait a felkészülésre,
a nemzetőrséget pedig a felfegyverzésre
utasítsa. A nádor ki is nevezte a vidéki
nemzetőrség első őrnagyait és zászlóaljparancsnokait. Közben Rajacsics érsek Szerbia
kormányához fordult segítségért. A veszélyeztetett Zenta védelmére a környékről 1
600 nemzetőr gyülekezik.
Június tizedikén Batthyány fellépésére a király szentesítette az Erdéllyel való uniót. Az
uralkodó szózatot intézett a határőrökhöz: a
továbbiakban nem a Haditanácstól, hanem
a magyar kormánytól kapják az utasításaikat. Hasonló értelmű rendeletet kap Latour
osztrák hadügyminiszter is. És ezen a napon
megszületett a Jellasicsot tisztségéből felfüggesztő királyi kézirat is.
Mészáros Lázár hadügyminiszter körlevélben sürgeti a hatóságokat a nemzetőrség
szervezésére és saját erőből történő felfegyverzésére, hogy szükség esetén a megtámadott Bács és Torontál megyék védelmére
siethessenek. A Széchenyi István elnökletével tartott minisztertanács János főherceget kéri fel, hogy a horvát-magyar viszály
rendezésére utazzék Zágrábba. Ugyanakkor
horvát tartományi gyűlés feliratban kérte az
uralkodót, hogy semmisítse meg a magyar
kormánynak Horvátországra nézve sérelmes döntéseit. Továbbá Dalmáciát egyesítse
Horvátországgal és Szlavóniával, a Szerb
Vajdaság, Alsó-Stájerország, Karinthia,
Krajna, Isztria és Görz kerüljön szorosabb
kapcsolatba a horvát-szlavón királysággal.
Június 12-én Szemere Bertalan belügyminiszter statáriumot rendelt el az egész ország területén, egyben elrendeli az Országos
Rendőri Hivatal felállítását is. A belügyminiszter körlevélben utasítja – június 13-án
– az alföldi, délvidéki és a dél-dunántúli
megyéket, hogy két hét alatt legalább 40 000
főnyi nemzetőrt szereljenek fel.
Ugyanezen a napon a szerb főodbor felhívásában minden szerb férfit fegyverbe szólít a
magyar királyság ellen. A nemzeti ellentétek
a Délvidéken véres polgárháború előszelét mutatták. Ilyen feszültségek közepette
zajlottak a választások a népképviseleti
országgyűlésbe.
Június 15-én Petőfi Sándor megbukott a
szabadszállási választókerületben.

Kovács Tibor

Hirdetmények

2008. 6. 30.

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 27. hétre
Hétköznapokon
Gyógyszertár az oroszlánnál 17 óráig
Média gyógyszertár 18 óráig
Gyógyszertár a Kauflandban 20
óráig
Július 5-én, szombaton
Gyógyszertár az oroszlánnál
Július 6-án, vasárnap
Jazmín gyógyszertár

Fogorvos
Július 5-6-án, szombat-vasárnap
MUDr. Kleinová Mária
Iskola utca 7., tel.: 56 317 22

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
június 24-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Bartók Dezső, Sebők Gábor,
Bálint Ervin, Peter Murinček,
Marta Selčanová, Ján Nociar,
Magda Bozóová, Ing. František
Goceliak, Ladislav Kertész,
Miloš Tomeček, Miroslav Halaj,
Czene József Rimaszombatból,
Jaroslav Kmeť, Jozef Janotík,
Rastislav Šuľko Szabadkáról, Milan Pohorelský, Eugen
Csitneky, Filip Grác Nyustyáról,
Emil Gecko, Ing. Andrej Škorňa
Cserencsényből, Rastislav
Turis Rimazaluzsányból, Eva
Halászová, Jozef Krága Otrokocs,
Pavel Holík Várgedéről, Ladislav
Slávik Sajórecskéről, František
Koldrás Klenócról, Peter Ivaník,
Dušan Drdoľ Feledről, Peter
Bálint Mocsárról, Jaroslava
Bálintová Rimaszécsről, Peprík
Erzsébet Lénártfalváról, Adriana
Bitalová Baktiról.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Július 4-5-6. p-v., 19.00 ó.
SISSI és YETI
német családi animációs
film – szinkronizált
Július 4-5-6. p-v., 19.00 ó.
Gyilkos ígéretek
angol thriller

III. Balogvölgyi Falvak
Találkozója
2008. július 26. – Bátka, sportpálya

Legyen Ön is a vendégünk!

Meghívók
XI. Nyári Egyetem - Jászó - 2008. július
15-21.
A Csemadok Szepsi Területi Választmánya tizenegyedik alkalommal rendezi meg Jászón nyári egyetemét,
amelynek idén a Szülőföldem szép határa címet
adták. A július 15-én Jászón az autokempingben
„hontfoglalók” többek között Pomogáts Béla irodalomtörténész, Bartal Károly Tamás – jászóvári apát, Mihályi Molnár László, Gazda István tudománytörténész,
Drábik János előadásával lesznek majd gazdagabbak,
de több kísérőrendezvény, kulturális fellépés is az
egyetem részét képzi. Érdeklődni és jelentkezni a
következő címen és telefonszámokon lehet: OV CSEMADOK (Csemadok Területi Választmánya), Hlavná
81. (Fő utca 81.) 045 01 Moldava nad Bodvou (Szepsi),
Tel., fax: 00421-(0)55-460 36 02, mobil: 00421-(0)905543 986 (Boda Ferenc, a TV titkára), e-mail: boda@
csemadok.sk

VIII. Gömör-Tornai Fesztivál
- 2008. július 17-27.
Idén sem maradhat el a nagyszabású fesztivál, amelynek ezúttal is több helyszíne és gazdag programja
lesz. Gömör ezen vidékének minden településére
jut valamilyen műsor, de nem érdemes kihagyni a
szabadidős programokat sem. Úgy mint a betléri
Andrássy-kastély megtekintését, Gömörszőlősön július 19-29. között a falusétákat Krasznahorkaváralján július 19-27. között a vár megtekintését, Várhosszúréten
július 17-27. között a Buzgó-barlangi túrákat. További
információ: www.gomortornaifesztival.hu honlapon.

Máté Péter emlékkoncert
Rimaszombatban
Július 2-án este nyolc órától az amfiteátrumban
a Back II Black (Bársony Bálint, Erdélyi András,
Abebe Dániel, Csejtei Tamás, Glatz Gábor) valamint
Szatmári Orsolyaq és Havas Lajos Chico ad Máté Péter
emlékkoncertet Rimaszombatban. Az est során felcsendülnek Máté Péter legismertebb és legkedveltebb
szerzeményei. Az esemény garantáltan felejthetetlen
élményt ígér a közönség számára. Jegyek kedvezményes áron kaphatók a rimaszombati Városi Művelődési
Központban és a Tompa Mihály könyvesboltban.

IX. Füleki Történelmi Várjátékok
A füleki Koháry Polgári Társulás június 28-29-én rendezi meg a IX. Füleki Történelmi Várjátékokat a füleki
várudvarban. 28-án, szombaton 10 órától kezdődik
a II. Nemzetközi Történelmi íjászverseny szlovákiai
és magyarországi íjászok részvételével a Nógrád
íjásza címért és a Füleki vár védője rangért. Vasárnap
is tíz órától kezdődnek a rendezvények gyermekprogramokkal. De lesz kézműves vásár és bemutató,
íjászat gyerekeknek és felnőtteknek, ágyúlövések.
Délután három órakor kezdődik a IX. Füleki Történelmi Várjátékok, amelyben közreműködik a a Fekete
Hollók Rendje Kaposvárról, a SIC – történelmi bajvívó
egyesület Pozsonyból, a Fresco Bello zászlóforgató
és zászlódobáló együttes Győrből, a TORMENTA
hagyományőrző csoport Nyitráról, Krekacs Zoltán
solymász Budapestről és az Újhelikon Reneszánsz
Zenei Műhely.
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Felhívások
Hallgassa naponta a Pátria Rádiót!
Június 30-tól új műsorstruktúra szerint jelentkezik a
Pátria rádió. A rádió vezetésének tervei szerint ez már
átmenet az új, 24 órás műsoridőre, amelyet januártól
szeretnének megvalósítani, méghozzá ultrarövidhullámon. Az új műsorrendben elmaradnak az ismétlések,
helyettük délelőttönként új, élő szolgáltató műsor
jelentkezik, a Tízórai. Modernebb, fiatalosabb lesz
az adó, amelyben több megszokott műsor is rovatként lesz majd jelen, de megmaradnak a vallási és az
irodalmi műsorok, valamint a Roma magazin. Teljesen
átalakul a Randevú c. ifjúsági műsor, amely ebben a
formájában szintén megszűnik. Július 2-tól minden
szerdán 14.45-kor kezdődik a Pátria Rádióban az Agrárvilág, pénteken ugyanebben az időben a Kertészkedő. A Pátria adása környékünkön továbbra is az 1017
kHz frekvencián hallható.

Új személyi igazolványok
A Kerületi Rendőrkapitányság értesíti a polgárokat,
hogy július 1-től kezdik el kiadni az új európai uniós
személyi igazolványokat. A személyiket kiállító
rendőrségi részleg az átállás miatt június 30-án zárva
lesz. A régi igazolványok egészen a lejáratukig használhatók. Az újak kisebb, kártya formájúak lesznek,
digitális arcképpel, aláírással, több védjeggyel is, s
feltüntethetők rajta a komolyabb betegségek, vércsoport is. Az elkészülési ideje a kérvényezéstől 30 napon
belül, az ügyfelet e-mailben vagy sms-ben értesítik.

Tűzveszélyek lehetnek
A rimaszombati Tűzoltók és Mentők Kerületi Igazgatóságának Testülete értesíti a lakosokat, hogy a nyári
időszakban a kánikula és a szárazság miatt tűzesetek
történhetnek. A legveszélyeztetettebbek az erdők.
Ezért kérik a lakosokat a tűzvédelmi előírások betartására, ellenkező esetben a szabályok megsértője ellen
eljárás indul. Külön megkérik a kisgyerekes szülőket,
hogy fokozottan figyeljenek csemetéikre a nyári
szünetben.

Száll az ének
A Bátkában július 26-án megrendezésre kerülő harmadik Balogvölgyi Falvak Találkozója keretében a bátkai
MKP helyi szervezete megrendezi a Száll az ének
nótaversenyt. Várják mindazokat, akik magyar nótákkal, népdalokkal, egyéni és csoportos fellépésekkel,
valamint népi hangszerrel szeretnének bemutatkozni.
A fellépési lehetőség mellett a bemutatkozás egyben
verseny is lesz. Nevezni a helyszínen lehet 13 óráig.
Bővebb információ a rendezvény helyi szervezőinél:
Bak Róbert, Bátka 180., tel.: 0907 855 403; Bodnár
Géza, Bátka 264., tel.: 047/56 97 121; Pásztor László,
Bátka 106., tel.: 047/ 56 97 290.

Állatkiállítás
A bátkai MKP helyi szervezet hagyományteremtés
céljával július 26-án megrendezi harmadik Balogvölgyi
Falvak Találkozója keretén belül a házi kedvencek
kiállítása és börzéjét is. Az állatkiállítás, amely adásvétellel egybekötött, megtekinthető lesz 10 és 15 óra
között a régi parkban. Vigye el Bátkába Ön is kedvencét, esetleg eladásra szánt kisállatát!
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Hirdetés

Állás
* Sofőrt alkalmazok teherautóra.
Tel.: 0902 515 109
795-26 		

Szabad munkahelyek
* Evangélikus gimnázium
(Tiszolc) – angol, német szakos
tanár és iskolapszichológus
(felsőfokú végzettség)

* M. Hrebenda Gimnázium –
Nyustya – angol szakos tanár
(felsőfokú végzettség)

* DUG k.f.t – Őr – SBS –
bentanítás lehetséges
* GEMERNÁKUP, r.t – sofőr
teharautóra (középiskolai
végzetteség)
* Motorest Cieľ (Osgyán) –
karbantartó, pincér, felszolgáló
(inaslevél) és takarítónő (alapfokú végzettség)

* Obuv štýl – Top Shop (Rimaszombat) – üzletvezető (középfokú végzettség)

* Pizzéria Západ – V, Katona
(Rimaszombat) – szakács
(inaslevél)

* BB Tools k.f.t (Rimaszombat) –
raktáros (inaslevél)

* Lajgút Matej (Alsópokorágy)
– csokorkészítő (inaslevél alkalmas rokkantaknak)

* NPS TEL. - Ivan Sojka (Rimaszombat) – építkezési villanyszerelő (inaslevél)
Bővebb információ a 047/54
16 103, 54 16 209-es telefonszámokon vagy személyesen a Munkaügyi Hivatal épületében kapható
(Rimaszombat, Cserencsényi út 18.,
209-es ajtó)
* Az ORANGE elárusítóhely eladót
alkalmaz. Követelmények: számítógépes ismeretek, kommunikációs
készség, középiskolai végzettség.
A kérvényeket a szakmai önéletrajzzal postán vagy személyesen
jutatthatják el a következő címre:
ORANGE zn. predajňa, B. Bártoka
14, Rim. Sobota, mprs@orangemail.
sk.

830-2

Ingatlanok
* Sürgősen eladó befejezetlen
családi ház Medveshidegkúton.
Árban megegyezünk. Tel: magyarul 0908 523 307, szlovákul
0915 345 004

760-26
* Eladó rekonstruált kétszobás
lakás a Rima-lakótelepen. Ár
720 000,- Sk + megegyezési
lehetőség. Tel.: 0908 948 806

797-28
* Eladó kétszobás lakás Rimaszombatban. Ár 590 000,- Sk.
Kicserélem nagytöréki lakásomat egy rimaszombatira. Tel.:
0902 700 400

EUROMOTEL

* Eladó zongora. Tel.: 0904
490 294

Restaurant

793-26
* Eladó ebédlő bútorfal – alkalmas üdülőházba is, megegyezés
alapján. Tel.: 0907 481 816

813-27

794-26

* Eladó egyszobás lakás – eredeti állapotában – a Jánošík
utcában. Ár 620 000,- Sk, továbbá háromszobás, jó bejáratú, jó
állapotban lévő lakás a Nyugat
lakótelepen, ár 800 000,- Sk.
Tel.: 0903 118 035, 047/56 34 725
– este.

* Eladó 250 literes fiókos mélyhűtő, 4500 korona.
Tel.: 0907 851 970

820-27
* Eladó lakás csendes környezetben, közel Rimaszombat
központjához, négy lakásos
egységben, 114 m2-en, teljes
felújítás után, önálló DEVI
fűtéssel, kerámia burkolattal.
Digi TV, internet, két lodzsia,
zuhany, bidé, két mosdó, nagy
falazott pince, a telek része egy
önálló garázs is, két kert, lehetséges a padlásszoba kiépítése.
Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0908 923 385

823-28
* Eladó családi ház építésére
alkalmas telek csendes, atraktív,
s mostanábban gyakran felkeresett helyen (Molnárka). Víz
és áram van, a parcella egyéni
igények szerint mérhető ki.
Tel.: 0905 117 803

826-26
* Eladó ház kerttel Rimaszombat közelében. Ár 450 000.
Továbbá eladó 0,63 ha erdő
300 000 Sk-ért.
Tel.: 0905 506 338

821-26
* Szálláslehetőség Párkányban.
Tel.: 0908 561 530

837-26
* Eladók lakások, házak Rimaszombatban, Losoncon...
www.realityexkluziv.sk

850-35

Szolgáltatások
*Fuvarozás – Fiat Ducato 1300
kg-ig., Tel.:0908 948 971

653-26
* Könyvelés vezetése.
Tel: 0911 846 062

649-26

829-26
* Július 5-én, szombaton kimérésre vágok kisbikát. 5 kg-os
csomag ára 600 korona. Házszállítás lehetséges, az igényt
előre jelezni július 4-ig.
Tel.: 0907 857 117

857-26

*Felvásárlok: öreg tollat, autóelemeket és régiségeket. Tel:
0903 537 225

707-27

meghívjuk Önt:

NYÁRI
ÍNYENCSÉGEKRE
OLCSÓ
ELSZÁLLÁSOLÁS
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
www.euromotel.sk

Auto – motor
* Eladó Škodu 120-as, utánfutó
horoggal, gyártási év 1986, ára
9 000,- Sk.
Tel: 0907 290 192

851-28
* Eladó Škoda Fábia 1,4, ABS ESP,
gyárási év 2001 – ezüst metalíza,
Full klim., fűtött első ülések,
rádió + Cd lejátszó, elektromos
ablakok, 113 000 km, nem karambolozott, kitűnő állapotban,
négy téli gumi, Ár 190 000,- Sk.
Tel.: 0905 516 290

Bérbe adok:
- berendezett luxus apartmant a
városközpontban
- berendezett luxus irodát a városközpontban
- raktárt rámpával az STK épületében
- irodákat az STK areáljában
Tel.: 0907 830073
2016

KÖSZÖNTŐ
2008. július
3-án ünnepli 75.
születésnapját
a drága édesanya,
nagymama és
dédnagymama

828-26
* Eladó 1,3 MPI FELÍCIA, gyártási
év 2001, első tulajdonos, 53 000
km, constract, ár 90 000,- Sk,
téli gumik az árban. Tel.: 0903
493 799

835-26

özv. CZENE GÉZÁNÉ, szül.
Tóth Sarolta
Harmacról.

Szociális szálló
családok
részére is.
Tel. 0918 392 513

2016

Élelmiszeripari
cég gyártási
mestert alkalmaz!

Tel: 047/56 33 788,
56 21 672
800-26

Egyéb

Kassai út, Rimaszombat

Választott
malacok eladók.

Ezen a szép évfordulón szívből gratulálunk, köszönjük
az eddigi gondoskodását,
fáradozását. Kívánjuk, hogy
a jövőben lelje örömét családja körében, egészségben és
boldogságban!
Ezt kívánják szerető lányai:
Editke és Sárika férjeikkel,
a négy unoka, Editke,
Milanko, Tomi
és Gábor feleségével és kislányával, Valentínkával.

Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

Tel: 0908 948 971

Tel.: 0905 544 891.
1649-25
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Negyedik hely a birkózó
csapatligában

Táborok
* Örökség Népfőiskolai Tábor – Július 7-12. között Udvardon. A Palóc
Társaság június 27-ig várja a jelentkezést a z.urban@paloctarsasag.real-net.sk
e-mailen vagy a 047/48 79 115-ös telefonszámon.
* I. Felvidéki Baranta Tábor – Július 16-23. között Vajkán. Kopecsni Gábor
várja az érdeklődők jelentkezését a 0908 703 393 telefonszámon vagy a
feherlonakfia@freemail.hu e-mailen. Bővebb információ: www.aranykert.
fportal.hu honlapon.

Végtelen utazás
A Rimajánosi és a Rimaszombati Református Egyházközségek közösen szervezik azt a vakációs bibliahetet, vagy keresztyén napközis (nem bentlakásos)
tábort, amely július 14-18. között kerül megrendezésre. Az idei vakációs
bibliahét központi témája: Végtelen utazás. Délelőttönként Pál apostol
nyomába erednek, azt az útvonalat szeretnék bejárni, amelyen az evangéliumot terjesztette. A vakációs bibliahét egy képzeletbeli utazás messzi
tájakra, amely lelki élményt nyújthat minden gyermeknek. Szeretnék, ha a
különböző történetekben feldolgozott kérdéseket és megbeszélt tanulságokat
a gyermekek alkalmazni tudnák a hétköznapokban is. A tartalmi üzenetek
mellett sokat énekelnek majd. Délutánonként sokat és sokfélét kézimunkáznak, játszanak, sportolnak… A tábor helyszíne Rimaszombat, s 4-10 éves gyerekek jelentkezését várják a Rimaszombati Református Lelkészi Hivatalban
(Fő tér 16/A); a 0905 479 155 mobilszámon, vagy a kovacs.ildiko@reformata.
sk. e-mail címen. A részvételi díj 400,- Sk (80,- Sk naponta), amely magában
foglalja a tízórait, ebédet, vacsorát.

Upponyi Matematikai Tanulmányi Tábor
A cím egy összetett tanulmányi tábort takar július 10-20. között. Összetett,
mert matematikán, fizikán, csillagászaton kívül alkalmuk lesz a táborozóknak a lepkék, bogarak meghatározására, igen színvonalas történelmi
előadások meghallgatására, világhírű magyarok életét feldolgozó filmek
megtekintésére, aggteleki barlangtúrára. És rendkívüli is lesz ez a tábor, mert
szórakoztatva fog tanítani, és tanítva fog szórakoztatni. A szemléltetésben
ugyanakkor egy nagyon hatékony számítógépes matematikai program lesz
a segítségükre. A csillagászati megfigyeléseket egy 20 cm átmérőjű százszoros nagyítású tükrös távcsővel végezik majd. A tábor színhelye a festői
szépségű Uppony község, amely félúton helyezkedik Ózd és Kazincbarcika
között, a Bükk hegység keleti nyúlványán. A szállás kényelmes, az élelmezésről képzett szakács gondoskodik. A költségekről a jelentkezők számának
ismeretében tudnak nyilatkozni. Addig is a jelentkezőktől kérik, hogy jelöljék
meg, maximálisan mekkora összeget tudnak ráfordítani! Legfőbb támogatójuk a Rákóczi Szövetség. Maga a tanítás teljesen ingyenes. Az oktatás nyelve
és szelleme magyar, s ezt érdemes szem előtt tartani! Bővebb információ
a www.tamassuli.mlap.hu honlapon vagy a Dr. Tamás Gyulától a tamassuli@
freemail.hu vagy a xmathesr@legnet.hu e-maileken ill. +36 48 313 528
telefonszámon kérhető. Középiskolások illetve most kilencedikes tanulók
jelentkezését várják június 30-ig.
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assán rendezték meg a szabadfogású birkózók extraligájának utolsó, negyedik fordulóját, amelyen a rimaszombati
Lokomotíva versenyzői minden mérkőzésüket elveszítették, s ezzel
a negyedik helyen végeztek. Mindhárom mérkőzésen mindössze
egy összecsapás megnyerésére futotta a csapat erejéből. Eredmények: Lokomotíva Kassa 1: 6 (rimaszombati pontszerző: Jaroslav
Miniar), Vihorlat Szinna 1:6 (Michal Trocha), Baník Privigye 1:6
(Jaroslav Miniar). A bajnokság élén a kassai Lokomotíva végzett 28
ponttal, a 22 pontos szinnai Vihorlat előtt, amelyet vendégjátékosként a rimaszombati Radnóti Mihály is erősített, aki 15 győzelemmel
a bajnokság második legeredményesebb versenyzője lett, s csak az
ukrán Bolotnyuk előzte meg egy győzelemmel. A rimaszombatiak
a privigyei Baník (10 pont) mögött két ponttal a negyedik helyen
végeztek. A bajnoki cím védője, a pozsonyi Dunajplavba menet közben kilépett a bajnokságból, így a rimaszombatiak megmenekültek
a kieséstől.
jdj

Három aranyérem a bochniai
cselgáncsversenyen

A

Mladosť Relax és a Lokomotíva Rimaszombat versenyzői
a lengyelországi Bochniában versenyeztek a város nagydíjáért
rendezett nemzetközi versenyen, amelyen 43 csapat 532 versenyzője
vett részt. A szlovákiaiak mellett Magyarországról, Szerbiából és Litvániából is érkeztek versenyzők. A rimaszombati versenyzők három
aranyérmet szereztek. A Mladosť Relax versenyzői két első és három
második helyet szereztek. Az ifjabb diákoknál a 27 kg-ban Patrik
Boršoš végzett az első helyen, az ifjabb diáklányoknál az 50 kg-ban
Kristína Tommová győzött. Patrik Boršoš elindult a mini kategóriában is, ahol a második lett. Ebben a kategóriában ezüstérmes lett
Filip Zachar (44 kg) és az idősebb diákoknál Kristián Slíž (55 kg).
Két besztercebányai versenyző is tagja volt a rimaszombati küldöttségnek, Martin Becik (40 kg) az ifjabb diákoknál harmadik lett, míg
Martin Cesnak (55 kg) az idősebb diákoknál ötödik. A Lokomotíva
versenyzői közül a legjobb eredményt Jakab Károly (44 kg) érte el,
aki a mini kategóriában győzött. Az ifjabb diákoknál Andrik Bence
(30 kg) ötödik lett. A csapatversenyben a tizenegy fős mezőnyben a
Mladosť Relax Rimavská Sobota az ötödik lett. A csapat két alkalommal győzött, egyszer kikapott és egy alkalommal döntetlent ért el, de
a segédpontok nem nekik kedveztek. A csapat összeállítása: Boršoš,
Andrik, J. Durmis, Marušin, Seman, Becik, Kónya, Sirotiak és Slíž.
jdj

II. Turul Tábor
A Rákóczi Szövetség – Soproni Ifjúsági Csoport idén második alaklommal
rendezi meg a magyar kultúrán, hagyományon és hitéleten alapuló táborát,
mely idén szerkezetileg nagy változásokon ment át. Több előadó vállalta a
részvételt, naponta két ismeretterjesztő és egy zenei program kerül lebonyolításra. Emellett nagyobb hangsúlyt kaptak a bemutatók. Baranta és lovasíjász
bemutató is megrendezésre kerül. Fontos újítás, hogy az idei táborban egy
nap csak és kizárólag a magyar kézművességé lesz a szerep. Megtartják az
ifjúsági tábor jelleget, tehát teljes, bentlakásos táborozásra idén is csak ifjakat
fogadnak – a Kárpáthaza bármely pontjáról. De egyes hangsúlyosabb napi
programokra szeretettel várjuk a korosabbakat is – előzetes egyeztetés alapján. Elképzeléseik szerint a Turul Tábornak mozgótáborként kell működnie a
Kisalföldön. Ennek szellemében az idei tábor új helyen, a soproni Ciklámen
Faházakban kerül megrendezésre, augusztus 14-21. között. Jelentkezni
augusztus 3-ig az alábbi elérhetőségeken lehet: E-mail: kovacsmate@freemail.
hu , tel.: 0036-20-770-37-26

Balciarová bronzérmes

P

ozsonyban rendezték június 21-én a fiatalok Karate Európa Kupáját. A fővárosból nem hiányozhattak a rimaszombati URAKEN
Karate Klub képviselői sem, s bár elképzeléseik nem valósultak meg,
de hősiesen küzdöttek. Martin Antal annak ellenére, hogy problémái
voltak a térdével megmérte magát. A fájdalom viszont ezúttal nagyobb úr volt. Dorota Balciarová aranyérmes is lehetett volna, hiszen
az első körben a cseh, a másdikban pedig a lengyel ellenfelet győzte
le. De a döntőbe kerülésért való küzdelemben edzője szerint ugyan
jobb volt, de a bírók nem a javára döntöttek. Így a harmadik helyért
mérkőzhetett, amit meg is nyert a pozsonyi Kvasnicovával szemben,
s így megszerezte a bronzérelmet.
he
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A Városi Képviselő-testület üléséről
Átértékelik a VFK működését
A Városi Képviselő-testületben a költségvetés második módosításánál váltott
ki komoly vitát Rimaszombat és a sport
kapcsolata. A képviselők azon a véleményen
vannak, hogy meg kell határozni a város
sportprioritásait. A legnagyobb sportegyesület ugyanis a Városi Futball Klub, amelyet
polgári társulásként nagymértékben támogat a város. Ezért arra kötelezte a képviselőtestület a VFK elnökét, Cifruš Istvánt, hogy a
szeptemberi ülésre terjesszen elő jelentést
a klub 2007/2008-as gazdálkodásáról, a
decemberi ülésre pedig készítse el városi
futball további működésére a javaslatát.

605 ezer a sportkluboknak
A Városi Képviselő-testület mellett működő
Ifjúsági és Sport Bizottság a képviselők által

jóváhagyva 605 ezer koronát osztott szét a
rimaszombati sportklubok között 2008 második felére. A Relax judo, asztalitenisz és
ju-jutcu szakkörei 90 ezer, a jégkorong klub
80 ezer, a Lokomotíva birkózói ill. a Slovan
röplabdázói 70-70 ezer, az Uraken karatistái
pedig 35 ezer korona támogatásban részesültek. Csoportonként 30 ezer koronát a
Tempus, az Úszó Klub, a Városi Tenisz Klub,
a Teke Klub, Kézilabda Klub, 25 ezer koronát
a Járási Testnevelési Egyesület, 20-20 ezer
koronát a Magnum sportlövészei ill. a 1.DFC
női focistái kaptak. A turisták illetve a
modellezők 10-10 ezer korona, a taekwondo,
a rendőrség sport klubja, a Carmina Lovas
Klub, a DSTK asztaliteniszezői ill. a Kerületi
Speleológiai Társaság csoportonként 5 ezer
korona támogatásra számíthatnak.

Ján Čeman, városi képviselő, az I. Krasko
Gimnázium igazgatója a képviselő-testület
deklarációját kérte a június 24-i ülésen a
2009/2010-es tanévre tervezett sportosztállyal kapcsolatban, hogy a szükséges
hivatalos intézkedéseket megtehesse a
fenntartónál, a Besztercebányai Megyei
Önkormányzatnál. Az európai uniós normáknak is megfelelő műfüves pályával
rendelkező középiskolában harminc fővel
nyitnák meg a sportosztályt, amelybe a fiúk
futball, a lányok pedig röplabda irányultsággal iratkozhatnának be, de természetesen a
lehetőség adott egyéb sportágak űzésére is.
A képviselők tudomásul vették az előkészületeket.

Összeállította: Homoly E.

A vigaszágon bronzéremmel
vigasztalódott

A

14. veterán asztalitenisz világbajnokság 2008 május 25–től május 30-ig egy
csodálatos szép helyen Rio De Janeiróban, a
Rió Centróban zajlott. Járásunkból Szlovákiát a 40-49 korosztályban Zagyi Jenő, a rimaszombati Mladosť Relax játékosa képviselte.
Egyéniben az alapcsoportból továbbjutva,
az egyenes kiesési ágon az osztrák Horst
Trefaltól kikapott, így búcsút kellett intenie
a további küzdelmeknek. Párosban a pozsonyi Kolář Miroslavval indult és a csoportban
ugyancsak nehéz ellenfeleket kaptak. A tavalyi Európa bajnok és bronzérmes Slevin
Colum és Egeholt Carsten páros ellen illetve
a Rigmund Michael, Pedersen Jan dán páros
ellen kellett helyt állniuk, míg a negyedik  
brazil páros nem állt fel. A csoportból nem
jutottak tovább, de a vigaszágon vigasztalódtak, ahol csak az elődöntőben találtak
legyőzőre. Itt a Schacher-Niessner svájci
párostól kaptak ki, de így is bronzérmet
szereztek.
A világbajnokság játéknapja előtt a szlovák
csoport meglátogatta a híres Iguazu vízesést, illetve kirándulást tett Argentínában
és Paraguayban is. Rio De Janeiróban a csoport közösen meglátogatta a Corcovádót
a Krisztus szobrát, illetve a cukorsüveget.

Sportosztály nyílik

Zagyi Jenő a csoportbeli ellenfeleivel
Zagyi Jenő egyéni kirándulás keretében
megnézte a híres Maracana stadiont illetve
a Copacobana strandot, s szép élményekkel tért haza a sorrendben már negyedik
veterán világbajnokságáról. (Luzern, Tokio,
Bréma, Rio De Janeiro).

Polgári László, fotó: archív

Reisz
András
jelenti

A hét végi kisebb felfrissülés után hétfőn
ismét kánikula várható, amelyet délutántól, estétől egy-egy viharos széllel kísért
zivatar követ. Keddre átmenetileg ismét
enyhül a nagy meleg, majd szerdától
ismét erősödik a nappali felmelegedés
és sok napsütés, igazi strandidő várható
délutáni elszórt záporral, zivatarral. Újabb
front érkezése a hét végén, jövő hét elején
valószínű.
Összességében tehát folytatódik a hamisítatlan, meleg nyári idő.

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 (e-mail: gomorihirlap@
rimavskasobota.sk). A szerkesztőség címe: 97901 Rimaszombat (Rim. Sobota), Svätopluk u. 5, P.O.Box 79. Hirdetési iroda: Dana Vojteková (tel. 56 04 673, fax: 56 33 742, e-mail:gemerskezvesti@
rimavskasobota.sk), Hirdetési menedzser: Ing. Silling Géza (Mob.: 0907 255 600, 0910 913 191) Nyomda: Reality-Print, Rimaszombat, Fábry u. 10. Engedélyszám: 2/2000. Terjeszti: A Mediapress
és magánterjesztők. Kapható: a rimaszombati és a tornaljai Tompa Mihály Könyvesboltban is. Lapunk a Szülőföld Alap támogatásával készült.
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Képviselők nyilatkozata

A

június 24-i Városi Képviselő-testületi ülésen telt be a rimaszombati
képviselők képzeletbeli pohara a Gemerské Zvesti konkurens lapjában sorozatosan megjelenő sokszor alaptalan, személyeskedő, nem megerősített információkon alapuló, a legitim városvezetést kétségbe vonó
cikkekkel kapcsolatosan. Ezért Piliarik (SMER) képviselő Nyilatkozatot
terjesztett elő, amiben visszautasítják a gyanúsítgatásokat, s együttműködésre szólítanak fel. Az ülésen jelenlévők közül 16-an megszavazták a
kijelentést, Korcsog Péter tartózkodott, Aneta Vargicová pedig tiltakozott. Utóbbi SNS-es képviselő kifejtette, hogy ő nem tudja elfogadni ezt
a nyilatkozatot, mert őt még soha nem sértették meg. Viliam Vaš (KDH)
pedig azzal egészítette ki a nyilatkozatot, hogy az objektív kritikára
természetesen nyitott a város vezetése.
he

NYILATKOZAT
Rimaszombat Városi Képviselő-testületének nyilatkozata JUDr. Jozef
Šimko a Gemerské Zvesti Plus Soboťan regionális hetilapban Rimaszombat Város önkormányzatával szemben megjelentetett cikksorozatára
Mi, a rimaszombati Városi Képviselő-testület képviselői a Társult
Képviselői Klubbal és a Demokratikus Blokk-kal közösen JUDr. Jozef
Šimkónak a Gemerské Zvesti Plus Soboťan regionális hetilapjában
Rimaszombat Város önkormányzati szerveivel szemben megjelentetett
cikksorozatával kapcsolatban a következő nyilatkozatot tesszük:
Šimko úr a rendeltetésszerű, a hiányos, a részleges és számtalanszor
eltorzított adatokkal és információkkal kétségbe vonja a Városi Képviselő-testület legitim döntéseit, a polgárokban bizalmatlanságot kelt és
a városi önkormányzatra negatívan hat. A közösség érdekében intézkedők munkáját nevetségessé teszi és lenézi.
Nem kívánunk a „közvagyon szétrablói”, városunk „jó hírnevének a
megrontói” lenni. Képviselői mandátumunknak a teljesítésénél mindig
Rimaszombat fejlődését és fellendítését vesszük figyelembe, még akkor
is, ha döntéseink egy-egy összetettebb, széleskörű látásmódot igényelő
problémakörben hosszadalmasnak tűnnek. Nem zárható ki teljesen a
szubjektivitás, de egészében véve az ügyekhez való pozitív hozzáállás
dominál, és azok megoldását igyekszünk mindig a polgárok – választóink érdekében véghez vinni. Mindemellett nem utasítjuk vissza az
objektív kritikát.
Visszautasítjuk viszont az efféle vádaskodásokat, és arra kérjük Šimko
urat ill. minden polgárt, hogy a város és a régió fejlődése érdekében,
közös felelősségünk értelmében, működjenek együtt velünk.
ford. he

Nyilvános ajánlat

Rimaszombat Városa a Városi Képviselő-testület 2008 április 29-én
kelt 2008/49-es döntése alapján nyilvános pályázatot ír ki beruházási
tervek előterjesztésére az alábbi létesítmények kiépítése céljából:
* üzletközpont
* bicross játszótér
* sport-relaxációs központ
Feltételek:
Üzletközpont
• a nyilvános ajánlat tárgya a város tulajdonában lévő 8 229 m2-es terület (a téli stadion mellett). Egy esetleges nagyobb beruházás esetén
lehetőség van szomszédos telkek megvásárlására fizikai személyektől
4 666 m2-en és a Szlovák Földalaptól 5 726 m2-en.
• a nyilvános pályázat célja egy üzletközpont és hozzá tartozó parkolóhely kiépítése, amely 3-4 emeletes lehet (az építkezés anyagát
és architektonikus kialakítását az építkezési szándék benyújtása után
határozzák meg)
• megőrizni az üzletközpont és parkoló építkezésére kijelölt terület
proporcionalitását
• a beépített területeket az összterületen belül, az epítkezés igényeinek függvényében lehet változtatni.
• követelmény, hogy a fedettt uszodától a Rima folyón átívelő függőhídon keresztül a Kirejev utcáig a gyalogosok szabadon közlekedhessenek
• a terület kikiáltási ára 800 korona/m2
Bicross játszótér
• a nyilvános ajánlat tárgya a város tulajdonában lévő 3 400 m2-es
földterület (a futballpályával szemben, a volt panelkészítő területén)
• a nyilvános pályázat célja bicross játszótér kialakítása
• a földterület kikiáltási ára 800 korona/m2
Sport-relaxációs teniszközpont
• a nyilvános ajánlat tárgya a város tulajdonában lévő 9 450 m2-es
földterület (a futballpályával szemben, a volt panelkészítő területén)
a nyilvános árajánlat célja 4 teniszpálya és sportcsarnok kiépítése
• az építkezés maximálisan 4 emeletes lehet (az építkezés anyagát
és architektonikus kialakítását az építkezési szándék benyújtása után
határozzák meg)
• a proporcionalitás megőrzése az építkezés során
• Az építkezés beépített területe kb. 2 400 m2 lehet
• kb. 7 050 m2-t a teniszpálya, a kiszolgáló létesítmény és maximálisan 16 férőhelyes parkoló kiépítésére kell felhasználni
• a beépített területeket az összterületen belül, az epítkezés igényeinek függvényében lehet változtatni.
a terület kikiáltási ára 800 korona/m2
A nyilvános ajánlat kiértékelésére csak a városrész területi terveinek
képviselő-testület általi jóváhagyása után kerül sor. A kiírónak joga
van az összes ajánlat elutasítására, a nyilvános ajánlat visszavonására,
esetleg sikertelenné nyilvánítására.
Kapcsolat: Anna Brezovická, t.sz.: 047/56 04 633 (a terület megtekintése), Ing. Janka Jurčuková, t. sz.: 047/ 56 04 465 (technikai
kivitelezés).
Az ajánlatokat 2008 augusztus 31-ig az alábbi címre küldjék:
Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova 9., 979
01 Rimavská Sobota. A borítékra jól látható helyen kérik feltüntetni:
neotvárať – ponuka. VH_34

Bérelhető városi épületek
Rimaszombat Városa bérbe kínálja:
irodahelyiségeket (egykori vendéglő) Alsópokorágyon a kultúrház épületében – 110,62 m2.
A kérvényeket a rimaszombati Városi Hivatal Jogi és Vagyongazdálkodási
Osztályára (97901 Rimaszombat, Svätopluk 9.) küldhetik. Bővebb információ az alábbi tel. számokon: 047/5604631, 5604626, 5604633.
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Pályázati
felhívás
A Gesztetei Községi Hivatal
Önkormányzata a SZK NT
596/2003sz., az iskolák Önigazgatásáról szóló és az 552/2003
sz., közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényeiben megszabott feltételek alapján pályázatot hirdet a Gesztetei Magyar
Tanítási és Nevelési Nyelvű
Alapiskola és Óvoda igazgatói
tisztségének betöltésére.
Feltételek:
• megfelelő szakirányú főiskolai
végzettség az SZK OM 41/1996
sz. rendelete értelmében
Egyéb feltételek és követelmények:
• minimálisan 5 év pedagógiai
gyakorlat
• az 1. minősítési vizsga
elvégzése
• erkölcsi feddhetetlenség
• a szlovák nyelv használatának
képessége hivatalos kapcsolatban
• előny a vezető pedagógiai
dolgozók továbbképzésének
elvégzése
• vezetői és szervezési
képességek
• az iskolai legiszlatíva ismerete
• jogi, erkölcsi és biztonsági
előírások ismerete
• számítógépes ismertek
A jelentkezéshez szükséges
csatolni:
• a végzettséget és a szakmai
gyakorlatot igazoló okmányok
hitelesített másolatát
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• rövid szakmai életrajzot
• az iskola és óvoda fejlesztésének írásban előterjesztett
koncepcióját
A jelentkezést a szükséges mellékletekkel együtt 2008. július
18- ig, 12.00 óráig kell elküldeni,
vagy személyesen leadni a következő címre: Obec Hostice,
980 04 Hostice. A borítékra
ráírni „Pályázati felhívás“.
A pályázat kiértékelésének
helyszínéről és időpontjáról
a meghirdető minden jelentkezőt legalább 7 nappal korábban
értesít.
                                                                                                       

Berki András, polgármester

