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Sikeres volt a vásár

Szép idő, remek műsorszámok és szép számú érdeklődő – a XXVI.
Gömör-Kishonti Vásár és a III. Euro-Rima Expo gyorsmérlege. Homoly Erzsébet felvétele ez utóbbin készült.

Nem lesz Gömör Ipari Park Rimaszombatban

K

ét pont megvitatásával folytatta rendkívüli ülését a rimaszombati Városi Képviselő-testület, s
amíg vita nélkül jóváhagyta a város vezetőinek félévi
jutalmát (lásd. a 3. oldalunkon), addig megismételt
hosszas vita után szinte egyhangúlag elutasította az
Ardbeg Consulting javaslatát a közös revitalizációs
pályázat benyújtására.
Nem szavazta meg a Városi Képviselő-testület az
egykori nehézgépipari üzem revitalizációjára benyújtott tervezetet. A képviselők már a szeptember 23-i

ülésen sem tudtak dűlőre jutni, ugyanis sokallták a
terület jelenlegi tulajdonosa, az Ardbeg Consulting
által benyújtott javaslatban szereplő összegeket. Az
Ardbeg Consulting 2005-ben vette meg a területet, de
befektetőket nem talált, s most a gazdasági minisztérium által kiírt pályázathoz szerette volna megnyerni
a város támogatását, ugyanis csak város vagy a megye
pályázhat a május 12-én kiírt vissza nem térítendő
támogatásra.
jdj

folytatás a 3. oldalon

Lezárult jubileumi játékunk
Úgy látszik, túl nehéznek bizonyult hatrészes jubileumi játékunk, ugyanis alig tucatnyian vállalkoztak a feladatok megfejtésére. Közülük mindössze öten értek el telitalálatot. A Városi Hivatal elöljárója, Kovács László sorsolta ki a díjakat, s a verseny abszolút fődíját, az 5 000 koronát (165,96 €) ifj. Farsang István olvasónk nyerte.
A díjakat a rimaszombati Városi Hivatal és magánszemélyek ajánlották fel. Részletek az 5. oldalon

Közel négyórás vita után
döntöttek úgy a rimaszombati Városi Képviselő-testület
tagjai, hogy nem szavazzák
meg az Ardbeg Consulting
javaslatát, amely cég Gömör
Ipari Park létrehozását tervezte
a jelenleg általa birtokolt területen. Mivel csak megye vagy
város pályázhatott, ajánlatot
tettek a városnak, hogy az az
5 százalékos önrész befizetése után a sikeres pályázat
esetén visszavásárolhatja tőlük
a területet s a pénzből még
rekonstrukcióra is futja. S bár
a városban egyesek napok óta
tudni vélték, hogy a képviselők
közül ki mennyivel részesedett
az üzletből, ezúttal alaposan
melléfogtak. A képviselők
ugyanis most nem akartak
belemenni egy bizonytalan
üzletbe, s nagyobbrészt
egyetértettek azzal a képviselői
felvetéssel, hogy ha a cégnek
a három év alatt nem sikerült
befektetőket szerezni, akkor
ugyan mi a garancia arra, hogy
a városnak majd sikerül. S ha
még jönnének is a befektetők,
s nem is lépnének vissza idő
előtt, ki garantálja azt, hogy
munkások is akadnak majd.
Tudjuk, hogy bár a munkanélküliség még mindig irreálisan
magas járásunkban, mégis a
városba települt cégek las�szóval is igen nehezen fognak
becsületes munkásembert. A
többség inkább ragaszkodik
a jól megszokott és bevált
szociális juttatásokhoz, esetleg
egy „külföldi tanulmányúthoz”, mint a vérrel-verejtékkel
megkeresett minimálbérhez.
Bár tudja a fene, hogy kinek
van igaza.

Vadex Kft.,

Rimaszombati Húsvár
AkciÓ: sertésoldalas csont nélkül 119 Sk/kg
lecsókolbász 55 Sk/kg
Bartók B. 24, Rimaszombat
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Kiválasztották a szociális
terepmunkásokat

A

hogy már beszámoltunk róla, Rimaszombat Városa A szociális hátrányban lévők
közösségi helyzetének javításáért projekt keretén belül 2 916 128 koronát (96 797,71 euró)
szerzett, s pályázat útján már ki is választotta
a projekt megvalósításában részt vevő terepmunkásokat és asszisztenseket. Harmincketten
jelentkeztek a hat állásra, s huszonhárman jöttek el a meghallgatásra. A pályázat célcsoportját
a roma közösség, a tartósan munkanélküliek
és a hátrányos helyzetben lévő csoportok, testi
sérültek, idősek, veszélyeztetett gyerekek és
azok a fiatalkorúak képezik, akik nem fejezték
be kötelező iskolai tanulmányaikat. A felvételt
nyert szociális terepmunkások olyan szükséghelyzetben lévő emberekkel dolgoznak majd,

akiknek segítenek a munkahelykeresésben,
a beilleszkedésben és az élethelyzetük javításában. Amíg a Dúsa úton elsődleges cél a roma
családok beilleszkedésének segítése lesz, s ezen
belül is törődnek majd a gyerekekkel, ellenőrzik
az iskolalátogatást, segítenek a különböző kérvények kitöltésében, addig a városban működő
koordinátorok elsősorban az idősekre, a hajléktalanokra és más, szociálisan hátrányos helyzetben lévő csoportra fókuszálnak majd, tudtuk
meg Kecskeméty Angélától, akinek a feladata
lesz a munka koordinálása. A hat kiválasztott
októberben áll munkába, s a szerződésük 2010
március 31-ig szól.
jdj

Utolsó búcsú

Fiatal, életerős tűzoltót temettek
A napokban egy
szomorú tragédia
híre lepte meg városunk és Szlovákia
lakosságát. Városunk
szülötte, egy erőteljes
fiatalember, és egy
család élete tört
ketté.
Egy autószerencsétlenségben vesztette
életét a 33 éves Valacsay Ferenc (A baleset
szeptember 19-én történt, amikor is a Cieľ étteremnél a Renault Megane személyautó ütközött
a Liaz teherautóval. A Renault sofőrje volt
Valacsay, aki minden bizonnyal megcsúszott az
úton, a vele szemben az ő sávjába áttérő teherautó miatt, s az ütközés következtében az autó-

ja felismerhetetlenségig megkárosodott, ő pedig
a helyszínen az életét veszítette. – szerk. megj.),
akinek kis családja, két kis gyermeke volt, tele
tervekkel, és egy perc alatt mindennek vége lett.
Valacsay Ferenc a családjának és a munkájának
élt, pontosan teljesítette kötelességét, mint
tűzoltó, életmentő. Sokoldalú ember volt, és
egy borzasztó perc véget vetett mindennek.
Gyászolja családja, a barátok és Rimaszombat
lakossága, de egész Szlovákia tűzoltósága is.
Ismert ember volt, mint tűzoltó, sok országos
versenyen találkozhattak vele, ahol szép eredményeket ért el. Temetésén a virágok halmaza
és több száz kollégája, barátja kísérték utolsó
útjára. Mély fájdalommal adózunk emlékének
és részvét a családnak.
Hadobás Lászlóné, fotó: Roman Ocelník

Olvasói levél

Elavult virágok a ravatalozóban
Felkérném a Városi Közterület-fenntartó Vállalat
igazgatóságát, több figyelmet fordítsanak a
ravatalozóra. A napokban egy temetés alkalmából voltak itt Szlovákia minden részéről a
minisztériumtól kezdve, és olyan megjegyzések
voltak, hogy a ravatalozó falán borzasztó a fali
dísz, poros, kifakult virágok vannak a falon.
Lehetséges volna-e ezen változtatni, anélkül,
hogy mások figyelmeztessenek rája? Ha a
virágüzleteseket megszólítanák, hogy egy-egy
oda illő fehér virágból lévő koszorút ajándékoz-

zanak erre a célra? További javaslatom: nagyon
szükséges volna a ravatalozóban egy vasállvány
kerekeken, amelynek a felső részére koszorúkat
lehetne akasztani, alatta pedig egy-két polccal,
ahová a virágcsokrokat lehetne tenni. Sokkal
szebb lenne, mint a földre rakva.
Hadobás Lászlóné
A témával kapcsolatban megkerestük a Városi
Közterület-fenntartó Vállalat igazgatóját, Rábely
Pált, aki nem kívánta kommentálni t. Olvasónk
levelét. (szerk.)

Vélemény

Szórakozni? – Az jó!
Véget ért a rimaszombati őszi vásár. Egyetlen hibájának azt tartanám, hogy rövidre
sikeredett, legalább három napra kellett
volna tervezni, így sokkal több vállalkozó
eljött volna távolabbról is. Ez jó üzlet a
városnak. Nem értem, miért nem használják ki teljesen, hiszen a városnak nagy
szüksége van a pénzre, mivel még bizony
nagyon sok hiányossága van. Itt jegyzem
meg, hogy a Tompa Mihály Alapiskola
melletti útkereszteződés helyén szükség
lenne egy körforgalomra, tele virágokkal,
ami egyrészt mutatós, másrészt viszont
a közlekedés is könnyebbé válna. Még
egy fontos hiányosságra figyeltem föl,
mégpedig arra, hogy sajnos az autók zöme
nem áll meg a gyalogos átkelők előtt, ami
miatt az emberek sokat bosszankodnak,
ami azt illeti, sajnos halálos baleset is
történt ebből kifolyólag. A rendőröknek
jobban oda kellene erre figyelniük.
Lassan vidéken a falunapok is befejeződnek, de sajnos nem minden falu tartja meg
ezt a szép ünnepet. Sok polgármester arról
panaszkodik, hogy elöregszik a falu. Nem
siránkozni kell, hanem tenni azért, hogy
minél több embert oda vonzzon, s főleg a
fiatalok ismerjék meg a falut. Erre a célra
nagyon jó dolog az, ha sort kerítenének
egy nagyon jól megszervezett falunapra.
Sikeres lesz abban az esetben, amennyiben magyarországi vendégeket hívnak,
főleg fiatal énekeseket, akik vonzzák a
fiatalokat, nem hanyagolhatók el a mulatós
zenét szolgáltató együttesek, énekesek se.
Sőt! Magyar nótaénekesek pedig hazánkban is vannak. Ez a falunak is jó üzlet,
még az is, ha ételeket-italokat is árusítanának, vállalkozók is jelentkeznének
szép számmal. Amennyiben a fiataloknak
megtetszik a falu, merem remélni, hogy
otthonukká választják, ami által a falu
csak nyer. Bízom abban, hogy a polgármesterek megfontolják, s jövőre több
faluhelyen megszervezik, s hagyománnyá
válik ez a szép ünnep, nagyon sok ember
örömére, s a polgármester dicséretére.
Csölle Edit

Vadászkiállítás Füleken
A Füleki Vármúzeum és a Szlovák Vadászszövetség Losonci Székhelyű Nógrádi Regionális Szervezete október 1-én, a füleki vár
Bebek-tornyában nyitotta meg Valaczkai
Erzsébet Erdőn, mezőn járva című jubileumi kiállítását. Egyúttal megtekinthető
a nógrádi vadásztársaságok trófeakiállítása.
A kiállítás 2008. október 30-ig tart nyitva.

Városunk életéből

2008. 10. 6.
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Nem lesz Gömör Ipari Park Rimaszombatban
folytatás az 1. oldalról

A céget azért is sürgette az idő, mert a pályázat
leadási határideje október 17. Az eredeti tervek
szerint a város 16,5 millió koronával (547 699 €)
támogatta volna a Gömöri Ipari Park elnevezésű projektet (ez az a bizonyos 5 százalékos
önrész), s az ingatlan megvásárlásával és annak
rekonstrukciójával akár 334 millió koronás
(11 086 769 €) értékhez juthatna hozzá. A
vitában sokan kifogásolták, hogy ha eddig az
Ardbeg Consulting nem tudott befektetőket
szerezni, ki garantálja, hogy amennyiben a
város tulajdonába kerül a terület, ez sikerül. A
képviselő-testületi ülés első napján a döntést
elhalasztották, a cég és a város képviselői ismét

tárgyalóasztalhoz ültek, s az elnapolt ülés
folytatásában a cég újabb, a város számára már
kedvezőbb ajánlatokkal állt elő. A terület árát
az eredeti 215 millió koronáról (7 136 692 €) 9
173,3 millió (5 742 550 €) koronára csökkentette, míg a tárgyaláson részt vevő képviselők
167 millió koronát (5 543 384 €) javasoltak. A
vitában a képviselők szinte egységesen elutasították a tervezetet, Pavol Brndiar szerint a
javaslat túl sok kockázatot rejtett, s nem tartotta
reálisnak a módosított árajánlatot sem. Ahogy
Brndiar, Peter Gulik sem látta biztosnak, hogy
a pályázat sikere esetén kellő számú befektető
érdeklődne, s többen vitatták azt is, hogy vajon
kell-e adót fizetni a városnak a rekonstrukció
során. A projektet a képviselők közül egyedül

Viliam Vaš képviselő támogatta, aki szerint
egyedülálló ajánlatról van szó, s ideje lenne már
a szavak és panaszkodások helyett a tettek mezejére lépni. Vaš szerint az Ardbeg Consulting
javaslata nászajándék, s csak a városon múlik,
hogy tud-e vele élni. A parázs, de elég egyoldalú
vitát Cifruš István zárta le, aki szerint a város
egy igen költséges és bizonytalan vállalkozásba szállna bele, amit a jelenlegi körülmények
között nemigen engedhet meg magának. A 19
képviselő közül mindössze Viliam Vaš támogatta a javaslatot, hárman (Božena Gecková, Pavol
Piliarik és Rigó László) tartózkodtak, a többiek
pedig elutasították azt.
jdj

Számháború a jutalom megszavazásánál

A

Városi Képviselő-testület szeptember
29-én újra tárgyalta a város legfőbb vezetőinek féléves jutamát illető arányokat.
Szeptember 23-án a napirend szerinti tárgyaláson nem sikerült a Demokratikus Blokknak és a
Közös Képviselői Klubnak olyan javaslatot tenni
a jutalmak százalékbeli arányára, hogy azt meg
tudták volna szavazni a képviselők. Pelle Tibor,
a Demokratikus Blokk nevében a polgármesternek 20%-ot, az alpolgármesternek 15%-ot,
a főellenőrnek pedig 10%-ot, míg Ján Fiľo, a
Közös Képviselői Klub nevében 25-25-15%-ot
javasolt. Az alpolgármester kísérletet tett a
jutalmak külön-külön való megszavazására, s

javasolta, hogy a polgármester kapjon 30%-ot,
de a képviselők ezt sem szavazták meg. Végül
elhalasztották a döntést a második tárgyalási
napra, múlt hét hétfőre, amikor is a két klub
már közös javaslattal állt elő, melyet Pelle
Tibor terjesztett be. Javaslatát a jelenlévő 19
képviselőből 15 megszavazta, Viliam Vaš ellene
szavazott, Július Sojka, Bán Zoltán és B. Kovács
István tartózkodtak. Ennek értelmében érdekes
számarányokkal a következőkről döntettek: a
polgármester, Cifruš István féléves jutalma az
értékelt időszak fizetésének 29%-a, ami 113 100
Sk (3 754,23 €); az alpolgármester, Pavel
Piliarik jutalma 27%, ami 76 140 Sk-t (2 527,38

Homoly E.

KÖRÖZÉS

Új címert és zászlót kapott
Felsőpokorágy
A rimaszombati
Városi Képviselőtestület jóváhagyta
Felsőpokorágy
címerét és zászlaját,
amelyet a városrész
párhuzamosan
használhat ünnepi rendezvényein
Rimaszombat
hivatalos jelképeivel.
A jelképek használatát az illetékes
városrészi bizottság
egyetértésével a
polgármester hagyja
jóvá. Felsőpokorágy 1975-ig önálló községként működött. A község már a középkorban
létezett, s tipikus jobbágytelepülésként élte a

€) tesz ki, a főellenőrnek, Csank Lajosnak pedig
16%-ot, azaz 42 400 Sk-t (1 407, 42 €) szavaztak meg. Ehhez senkinek sem volt hozzáfűzni
valója, bár nem mondható el, hogy egyhangúlag
értékelné minden képviselő a város vezetőinek
a munkáját, amellyel nemcsak a nevezettek
munkáját minősítik, de magáról a városról is
véleményt alkotnak. S ahogyan az alpolgármester lapunknak kifejtette, ez az értékelés
motivációként hat a további tevékenységükre,
egyébként meg a jutalmakat nagyobbrészt a
városi rendezvények támogatására fordítják.

mindennapjait. Mária Terézia és II. József idejéből származik a község első pecsétje is, egy
1787. február 6-án kelt levélen, s egy méretes
agyagedényt ábrázozol FP szignóval, amely a
község magyar megjelölésére utal. A második
pecsét 1866-os latin körírással a SIGILLUM F.
POKORAGYENSE szöveget tartalmazza. Ebből
a korból származik a harmadik pecsét is,
amelyben szintén megtalálható a kétfülű edény,
fölötte ötágú koronával, s az edény oldalán az
FP. szignóval. A Hájik (Liget) Polgári Társulás
kezdeményezésére 2007-ben az SZK Belügyminisztériuma Heraldikai Bizottsága javaslatot
tett Rimaszombat városának a címer és a zászló
végleges formájára, amelyet a városrészi bizottság is elfogadott. A zászlóban a sárga, fehér és
piros csík váltakozik, a címerben piros alapon
kétfülű szürke edény, felette ötagú koronával.
jdj

Az olvasók
segítségét kéri
a rimaszombati rendőrség
a fényképen
látható személy
felkutatásában. Fridrich
Ivan 42 éves
tornaljai lakos,
s a Nagyrőcei Járási Bíróság elhanyagolt tartásdíj miatt adott ki rá körözést.
Állandó lakhelyén nem tartózkodik,
utoljára Losoncon látták. Személyleírása:
175 cm magas, fekete hajú, barna szemű,
bajuszt visel. A rendőrség kéri azon
olvasókat, akik bármilyen információval
rendelkeznek a férfiről, hogy jelentsék
azt bármelyik rendőrőrsön, vagy a 158-as
telefonszámon.
Besztercebányai Kerületi Rendőrség
sajtóközleménye nyomán/h
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Ifj. Farsang Istváné játékunk fődíja
N

egyven évvel ezelőtt, 1968 július 5-én
jelent meg lapunk első száma, s erre
a nevezetes évfordulóra emlékeztünk idei
27/28-as jubileumi duplaszámunkban, amelyben visszatekintettünk az eltelt negyven évre.
Ehhez kapcsolódott hatrészes nyári játékunk
is, amelynek segítségével szerettük volna
felidézni az elmúlt esztendőket. Úgy látszik,
vagy a kérdések voltak nehezek, vagy olvasóink
játékos kedve hagyott alább, hisz mindössze 12
megfejtés érkezett, s mint azok kiértékelésénél
kiderült, csak négyen válaszoltak helyesen a
feltett kérdésekre.
Íme, a helyes válaszok:
1. válasz: A lap első száma 1968. július 5-én,
vagyis pénteken jelent meg.
2. válasz: A lap elődje a Budovateľ – Építő
volt, amelynek az első száma 1960-ban látott
napvilágot.
3. válasz: A Gömöri Hírlap első felelős szerkesztője Kovács Zoltán volt.

4. válasz: 1992-ben jelent meg a lapban G.
Kovács Gyula A kereszt árnyékában c. regénye.
Később G. Kovács egy évig a lap főszerkesztői
tisztét is betöltötte.
5. válasz: A Gemerské zvesti jelenlegi főszerkesztője Marta Kanalová.
6. válasz: Évekig volt a lap főszerkesztője, s
annak negyven évét erőteljesen meghatározta
Hacsi Attila.
A beküldők közül legtöbben az első kérdést
hibázták el, ugyanis többen is csütörtökre tippeltek. Kovács László, a Városi Hivatal elöljárója
sorsolta ki a nyerteseket, s a verseny fő díját,
az 5 000 korona készpénzt ifj. Farsang István
rimaszombati olvasónk nyerte. A második
helyezett a nagybalogi Pál Gabriella lett, akinek
a nyereménye egy ajándéktáska és egy ingyenes
köszöntő. Ajándéktáskát nyert harmadik
helyezettünk, az abafalai Révay István is, s a
negyedik helyezett almágyi Agócs Tamás ís.

De jutalmaztuk azt az öt versenyzőt is, akik
egy választ elrontottak, így a gortvai Csonka
Katalin, valamint a rimaszombati Juhász Anna,
Mester Júlia, Pásztor Zoltán és Mester István
sem marad ajándék nélkül. A díjakat a Városi
Hivatal és magánszemélyek ajánlották fel.
Nyerteseinknek gratulálunk, s a többi olvasónk
figyelmét is felhívjuk, hogy nemsokára új játékkal jelentkezünk.
Kép és szöveg: jdj

A Blaha Lujza Vegyeskar Kassán

Ú

jabb komoly sikert ért el a Tóthné
Mede Zsófia által vezetett Blaha Lujza
Vegyeskar, amely alig egy évvel a megalakulása után tavasszal a galántai Kodály Napokon
ezüstkoszorús minősítést kapott. A csoport
ezúttal a Szakrális énekek nemzetközi ökumenikus koncertjére kapott meghívót a kassai
Állami Színházba, amelyet már negyedik
alkalommal rendezett meg a mezőlaborci NAPS
Polgári Társulás. A Peter Solej nevét viselő
alapítvány (ő a legfiatalabb szakíró Szlovákiában) 2004-ben jött létre, s elsődleges céljának
a fiatalok művelődésének, lelki aktivitásának a
támogatását tartja. Ennek a jegyében szerveztek
már nyári táborokat sérült gyerekek részére és
járási konferenciát az emberi jogokról. A legfontosabb rendezvényük a nemzetközi koncert,
amelynek elsődleges célja az egyházak közötti
párbeszéd elmélyítése és a kölcsönös tolerancia támogatása. A koncert fölött védnökséget
vállalt a magyar és a szlovák parlament elnöke,
valamint üdvözölte a rendezvényt az ukrán

köztársasági elnök is. Az erkölcsi védnökök
nevében Erdélyi Géza református püspök szólt
az egybegyűltekhez. A fellépők között találtuk
többek között a Blaha Lujza Vegyeskar mellett a
budapesti Schola Cantorumot, a kassai Chorus
Comenianust és a munkácsi fiúkart is. Ahogy
Tóth Zsófia élménybeszámolójából megtudtuk,
a színházban zsúfolt ház volt, ezért a kórusok a
többiek fellépését csak az öltözőből kísérhették
nyomon. A rimaszombatiak négy számot adtak

elő, egy barokk egyházi művet, Kodály Jánosköszöntőjét, valamint Berkesi Sándor és Korai
József egy-egy alkotását. A vegyeskar remek
hangulatban ért haza Kassáról, s már várják
őket az újabb fellépések, a Győry Dezső Napok
megnyitóján, a rozsnyói és losonci kórusfesztiválokon, de a Sobotienka jubileumi koncertjén
is.
jdj, fotó: Tóth Richárd

Nagy Ákos Róbert lett a Gömöri Egyházmegye esperese

A

hogy legutóbbi számunkban már beszámoltunk róla, a Szlovákiai Református
Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága összeszámolta az általános tisztújítás
szavazatait, és megállapította, hogy a püspöki
széket 252 szavazattal Fazekas László eddigi
püspökhelyettes nyerte el. Vetélytársa, Somogyi
Alfréd 83 szavazatot szerzett. A főgondnok
Fekete Vince lett, aki egyedüli jelölt volt erre

a posztra. A magyarajkú püspökhelyettesi
posztra Géresi Róbert szintén egyedül pályázott, a szlovák nyelvű püspökhelyettesi posztot
Marián Hamari foglalhatja el. A Gömöri Egyházmegyében 35-en szavazhattak, s 33 volt az
érvényes szavazatok száma. Az egyházmegye
esperese ismét Nagy Ákos Róbert hanvai lelkész
lett, míg gondnoknak Miklós Aladár ellenében
22 szavazattal a rimaszombati Bán Zoltánt

választották meg. Az egyházmegyei világi
főjegyző Ibos Zoltán, a lelkészi főjegyző Boros
István lett. Zsinati lelkészi rendes képviselővé
Boros Istvánt, Nagy Ákos Róbertet és Orémus
Ilonát (pótképviselő: Kovácsné Tímár Ildikó és
Nagy Andrea) választották. Zsinati világi rendes
képviselő Bán Zoltán, Ibos Zoltán és Pósa Zoltán (pótképviselő: Kalas lajos, László Ottó) lett.
jdj
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Szimpatikus polgármester
Global Gateway projekt-találkozó Szlovákiában

A

hogyan arról a múlt heti számunkban
beszámoltunk, az egykori Ferenczy István
Alapiskola diákjai és tanárai szeptember utolsó
hetét a norwichi partneriskolából érkezett
vendégekkel töltötték. Az itthoniak igyekeztek
Felvidék legjellegzetesebb s legérdekesebb
nevezetességeit bemutatni az angoloknak,
amely minden bizonnyal a legjobban sikerült,
hiszen telis-teli élményekkel tértek vissza
Tuckswoodba, ahol diáktársaiknak egészen
biztosan beszámolnak a bajmóci éjszakai
várlátogatásról, ahol a megilletődöttség könnycseppjei is kicsordultak a gyerekek szeméből.
Az angol tanároknak pedig szakmai élményt
nyújtott a Dobšinský Alapiskolában rendezett
Új módszerek az oktatásban c. konferencia,
ahol díszvendégként szerepeltek, s a Kubačka
Gizella és Ádám Norbert projektvezetők előadását követően aktívan be is kapcsolódhattak
az angol módszerek ismertetésével a kötetlen
beszélgetésbe, s tapasztalatcserébe, amelyet a
rimaszombati pedagógusok nagyra becsültek.
Rimaszombati látogatásuk alkalmával nem
csak a várost ismerték meg, de találkozhattak
Cifruš István polgármesterrel is, aki az angol
vendégeknek bemutatta a várost, elmesélte a
közigazgatási rendszert, a képviselő-testületi
ülések menetét, s barátságosan elbeszélgetett

velük, s kifejezetten örült, hogy városunkban
ilyen projektek, aktivitások zajlanak, s hogy angolokat láthatott vendégül, ebben ugyanis eddig
még nem volt szerencséje. S hogy a város első
embere jó benyomást keltett a vendégekben,
azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy azzal a
mondattal hagyták el irodáját, hogy Rimaszom-

batnak szimpatikus polgármestere van. Ádám
Norbert angol szakos tanár a találkozót lapunknak értékelve még elmondta, hogy nagyon
pozitívan zárult, s már most el kezdték tervezni
a következő kapcsolatépítő találkozókat.

hogy nincsenek új tankönyvek, a régiek pedig
használhatatlanok. A biológiából eddig a növénytant tanították az ötödikben, most a társulásokon van a fő hangsúly, de tankönyv helyett
csak az interneten jelent meg egy munkaverzió.
Az elsőben a 18 gyerekre csak 13 könyvet küldtek. „Fűt-fát ígérünk a gyerekeknek, idecsábítjuk őket, aztán könyv helyett fénymásolt
oldalakat kap a kezébe” – zárta mondandóját az
iskola vezetője.

számítógép előtt sajátíthatják el az alapismereteket, működik rajzszakkör és zenés-drámai
szakkör is, amelynek keretén belül a különböző
iskolai és falusi rendezvényekre készülnek műsorszámokkal. Legutóbb a szeptember közepén
megrendezett falunapon léptek fel.

Homoly E., fotó: Vincze János

Vidéki iskolai körkép – 5. rész
Hiányoznak a tankönyvek
Almágyban
A Medvesalja központjában, Almágyban az idei
tanévben nem csökkent a gyerekek száma, s
225 tanulóval kezdték meg az oktatást, tudtuk
meg az iskola igazgatójától, Lukács Annamáriától. Nem változott a pedagógusok összetétele
sem, s mivel főleg a természettudományok
tanításában jártas pedagógusok vannak az
iskolában túlsúlyban, erre hegyezték ki a helyi
tantervben is. A 225 diákból mindössze 11-en
tanulnak szlovák osztályokban, de azt is megtudtuk, hogy a diákok döntő többsége (196 fő)
bejáró, s közel húszkilométeres vonzáskörzetből verbuválódnak, így a Medvesalja települései
mellett Balogfaláról és Sőregről is, ahol az idén
szűnt meg a kisiskola. 18 elsősük van az idén, s
itt egy órában az idegen nyelvet, három órában
pedig a magyar nyelvet erősítették meg. Az
ötödik osztályban főleg a természettudományi
tárgyak, a matematika, informatika, biológia
oktatására helyezték a hangsúlyt, s a nagyon jó
képességű gyerekeknek szeretnének többletet
nyújtani, míg az átlagos képességűeknél az
alaptananyag megerősítése a cél. Az új tanév
legfájóbb pontjának az igazgatónő azt tartja,

Gyerekben nincs hiány Szútorban
Amíg a régió legtöbb iskolája gyerekhiánnyal
küzd, Szútorban folyamatosan növekszik a
nebulók száma. Amíg tavaly hatvanhat diákjuk
volt, az idén hetven gyerek tanul a négyosztályos alapiskolában, közülük 25 kiselsős van.
Többségük a tanulmányait a feledi Szombathy
Viktor Alapiskolában folytatja, de mindig akad
egy-egy, akinek a szútori iskola a végállomás.
Tóbisz Ferenc igazgató elárulja azt is, hogy nem
tartanak pluszórákat, inkább a matematika és
olvasás megerősítésére helyezték a hangsúlyt.
Több szakkört is működtetnek, így van számítógépes szakkörük, amelyen kétszer hetente 10

Maximális létszám a napköziben
Ajnácskőn a helyi kisiskolában 33 diák kezdte
meg a tanulmányait, köztük 13 elsős, akik közül egy Gortvapusztáról, egy pedig Sőregről jár
be. A helyi tantervben két órával megerősítették
a magyar nyelv oktatását, egy órában társadalmi
nevelést, egyben pedig közlekedési nevelést
okítanak a diákoknak. A társadalmi nevelés
gyakorlatilag az etikát jelenti, árulta el Kovács
Ida igazgató, míg a közlekedési nevelés órán a
biztonságos közlekedés alapjait szeretnék elsajátíttatni a gyerekekkel. Emellett több szakkörük is működik, így játékosan tanulnak angolul,
de van számítógépes szakkör és sportkör is. Ez
utóbbi a napköziben valósul meg, ahová a maximálisan felvehető 25 gyerek jár rendszeresen.
jdj
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Nosztalgia
A Budovateľ – Építő írja
1960. október 4-én
• Kolár László: Tudományos atheizmus az
iskolában – Ebben a tanévben új jelleget és
új tartalmat kap a csehszlovák iskola. … Az új
iskola alapjellegzetessége, hogy az iskola össze
van kapcsolva az élettel, a termeléssel, mely a
társadalom fejlődésének az alapját képezi. …
Itt a tanító feladata a munkára való serkentés,
a munka jó megszervezése, a cél kitűzése és
a lehetőségek megismertetése. … Ennek az új
embertípusnak a kineveléséhez szükséges,
hogy minden tárgyat marx-leninista tudományos atheista szellemben tanítsunk. ... Maga a
tanító azonban az új embertípus kineveléséhez
nem elegendő, ezért szükséges, hogy ebben a
munkájában segítséget találjon a szülőben a
szülőkben és a társadalmi szervezetekben. A
szülőknek egyszer és mindenkorra meg kell
érteniök, hogy gyermekeikből az iskolában a jövőt világosan látó, minden babonától és vallási
fanatizmustól mentes, a tudományok bebizonyítható és valós tételeit ismerő, felszabadúlt
embert, atheistát nevelnek. …

A Gömöri Hírlap írja 1978. október 5-én
• A gépgyár építésének egy éve – Emlékeznek
még? Pontosan egy évvel ezelőtt, 1977. október

6-án ünnepélyesen helyezték el a Nehézgépipari Vállalat Rimavská Sobota-i új üzemének
alapkövét. Az üzem messzemenően kihat
járásunk további fejlődésére minden irányban.
„Mindenekelőtt esztergályosokat, marósokat,
köszörűsöket, géplakatosokat keresünk, valamint közép- és főiskolai végzettséggel rendelkező műszaki kádereket.” – nyilatkozta a lapnak
Ing. Otto Skočovský elvtárs, az üzem igazgatója.

A Gömöri Hírlap írja
1988. október 7-én
• Székesi Vince: A veszteségcsökkentés
példája – A Bátkai Állami Gazdaságban tett
legutóbbi látogatásunk alkalmával terepszemlét tartottunk a határban. Megtekintettük a
szántást végző traktoristákat, láttuk a magot
gondosan földbe helyező vetőgépeket, figyeltük
a szemeskukorica betakarítását. Valóban volt
miben gyönyörködni. …
* Vörös Zoltánné: A zöld levél szerepe a
környezetvédelemben – … A zöld levél még a
halálával is bőven megjutalmaz bennünket. A
lehulló levelek alkotják ugyanis a humuszt, elemi összetételükből új fák, erdők nőnek ki, hogy
fenntartsák a folytonosságot. Adassék tisztelet
mindazoknak, akik erdőt ültetetnek! Dicsértessenek a fák, bokrok ültetői, gondozói! …

Ajánló
A vas dallama – László Ottó vasműves
A DVD László Ottót, a nem
mindennapi ízig-vérig gömöri
embert örökíti meg. A
vasművesmester és kovács,
művész és vagány, mérnök
és kántor, szárnyaló lélek s
földön járó ember egy személyben, aki sokat tapasztalt,
alkotó elme, fantáziadús, merész, terveit bátran
megvalósító vasművész. Igen, művész. Mert
azok az alkotások, amelyek kezei alól kijönnek,
bátran nevezhetők művészeti alkotásoknak.
Remek kis csapattal rendelkező egyén. A hanvai
kovácsok ugyanis nem ismernek lehetetlent.
Nevük szinte már fogalom, túllépett az országhatárokon, messze földön híre van remekeiknek. Alkotásaik megtalálhatóak Gömörben és
Kassa mellett, Dunaszerdahelyen és Komáromban, Budapesten és Szekszárdon, Szegeden és
Sárospatakon, Nagykaposon és Füssön, piciny
faluban és metropoliszban, Törökországban és
Németföldön, a tengerentúlon, de Lengyelhonban is. Családi házak kapui, erkélyei, üdülőközpontok csillárai, kastélyok belterei s kúriák
kapui, malmok korlátai, polgármesterek irodái,
falvak címerei dicsérik kezemunkáját. Alkotásai
elkerülnek köztársasági elnökök otthonaiba,
miniszterek asztalára, politikusok házaiba és

egyszerű mesteremberek portáira egyaránt.
Templomok mesterien megmunkált gyertyatartói, zászlótartói, magánházak kandeláberei
s teraszai, előterei, tetőtartói egyaránt a hanvai
mester már már legendás képességeit dicsérik. Kiállításokon, bemutatókon, vásárokon
szerepelnek műveikkel, s egyik sikert a másikra
halmozzák, díjaik számát már lassan nem is
tudják… De mindig hatalmas lendülettel, teljes
erőbedobással dolgoznak, alázattal az anyag,
a vas iránt, alázattal a művészet felé. Ízléses
műveit már messziről felismeri az ember. Jóleső
érzés ránézni ezekre a vaskapukra, kerítésekre,
korlátokra. Egy szelet Gömör köszön vissza az
embernek, egy kis ízelítő a palócföld művészetéből. Eklektikus oromdíszek, rusztikus kapuk,
neogótikus kerítések, rokokó korlátok, klasszicista parkkapuk – mind-mind korhű darabok, s
a modern ízlést követő ívek, de ugyanakkor, ha
szükséges, kellőképpen korhűek, hagyományosak. A DVD-n visszaköszönnek ezek az alkotások, úgy mint pl. a tornaljai városháza masszív
kapuja, a felújított beretkei Tornallyai-féle
kastély kapuja, a szepsi bormúzeum és borház
belterének díszei, kazincbarcikai, komáromi
vagy a budapesti villák kapui. A filmet Vörös
Attila szerkesztette és rendezte.
A DVD megvásárolható
a Tompa Mihály könyvesboltban.
Összeállította: moly

Kerti munkák
a 41. hétre
Gyümölcsöskert
A diószürettel kapcsolatban meg kell
jegyeznünk, hogy a fákat nem szabad
„megverni”, mert ezzel leverjük a jövő évi
termőrügyeket. A lehullott diót azonnal
szedjük fel és pucoljuk meg a zöld héjától.
Az idősebb fák körül szórjuk el a foszfátés kálitartalmú műtrágyákat (fánként 1-2
kg és bokronként 0,5 kg vegyes műtrágya).
A fák törzséről szedjük le és égessük el a
hernyófogó öveket. A fejlett szamócatöveket ültessük cserépbe, majd az első fagyok
után vigyük a szobába és állítsuk világos
helyre. A fák alól szedjük fel a hullott
gyümölcsöt, a fertőzötteket ne vigyük a
komposzttelepre, ezt semmisítsük meg.
A leszedett termést folyamatosan válogassuk.

Szőlő
Csemegeszőlőből tárolásra a vastag húsú,
kemény bogyójú, késői érésű fajtákat
használjuk. A fürtökből már szüretkor
távolítsuk el a beteg, repedt szemeket. Az
új telepítésű szőlő talaját készítsük el és
trágyázzuk. A szüret közben is ügyeljünk
a növényvédelmi munkákra. A lepotyogott,
kórokozóktól fertőzött, rothadó fürtöket
szedjük össze és semmisítsük meg. Ugyanezt tesszük a korán lehullott levelekkel is.
A présházban tartsunk tisztaságot, hogy
megakadályozzuk a vadélesztők, ecetbaktériumok elterjedését.

Zöldségeskert
Felhasználásra szedjük a vöröskáposzta
nagyobb fejeit, a karalábét és a karfiolt.
Az éjszakai fagyveszély esetén a karfiol
rózsáira törjünk rá néhány levelet. A
felszabadult ágyásokban kezdjük meg
az őszi talajmunkát. A földimogyoró
talajban fejlődő hüvelyeit a tővel együtt
szedjük fel és gyökereivel felfelé hagyjuk
utóérni. Tavaszi felszedésre még vethetünk
petrezselymet, válasszunk korai fajtákat.
Folyamatosan szedjük a sárgarépát, hónapos retket, céklát. A szárzellert (halványító
zellert) tövestől szedjük és a pincében
nyirkos homokba rakjuk. A feketegyökér
ágyását szalmával takarjuk, így egész télen
szedhetjük. A burgonyát száraz időben
szedjük.

Virágoskert
A füvet még egyszer kaszáljuk. A gyepet
vékonyan szórjuk be érett szerves trágyával. A díszfák ill. díszcserjék talaját ássuk,
a leveleket forgassuk a talajba. A növényrészek közül a fertőzötteket égessük el.
Farsang István
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2008 legszebb erkélyei és kiskertjei Rimaszombatban

A

Városi Hivatal Környezetvédelmi Szakosztálya idén kilencedik alkalommal hirdette
meg a Legszebb erkély és a legszebb kiskert
versenyét Rimaszombatban és a városrészekben. A felhívást a Városnapokon tették közzé,
amikor is lehetőséget adtak mindenkinek,
hogy a várost járva leadja tippjét, de az osztály
munkatársai is nyitott szemmel jártak, s fény-

képezték a szebbnél szebb, virágokkal díszített,
Rimaszombatot otthonosabbá, barátságosabbá
tevő városszegleteket. A versenybe összesen
104 erkély és 40 kiskert került, s bebizonyosodott, hogy a polgárok szeretik a természetet, s
szeretik szebbé tenni is a környezetüket, mert
nagyon sok szép erkélyt és kiskertet találtak,
de versenyről lévén szó, a sorrendet fel kellett

állítani, s az alábbi eredmény született. A nyerteseket a Gömör-Kishonti Vásár kísérőrendezvényeként Cifruš István polgármester a Városházán fogadta, s ünnepélyes keretek között Bozó
János, a Környezetvédelmi Szakosztály vezetője
és munkatársai adták át a jutalmakat.

1. hely Adler család, Novomeský utca

2. hely Bugáň család, Jánošík utca

3. hely Bital család, Szövetkezeti utca

1. hely Kéry család, Szeles utca

2. hely Longai család, Tormás

3. hely Mikla család, Vasutas utca

moly, fotó: Kovács Darina

II. Szombathy Viktor Emléktúra a Szinec-hegyre

Viktor bácsi nyomában

M

ásodik alkalommal szervezte meg a Bástya Egyesület és a 4. sz. Hatvani István
Cserkészcsapat a Szombathy Viktor Emléktúrát,
melyet tavaly kezdeményeztek Rimaszombat
szülöttének, nagy írónak, cserkésznek, helytörténésznek a 105. születésnapja alkalmából
s halálnak huszadik évfordulóján, Szombathy
Viktor egykori kedvenc túrahelyére, a Szinechegyre. Az idén szeptember 27-én megtartott
emléktúrán sajnos a felediek egy helyi tragédia
miatt nem tudtak részt venni, így kis csapattal
indultak neki a túrának a Rimabrezóról vezető
turistaúton. Útjuk során pihenő gyanánt Vörös
Attila cserkésztiszt, a Bástya Egyesület elnöke
szemelvényeket olvasott fel Szombathy Viktor
ifjúsági regényeiből, s a meredek, ámde lapos
hegytetőn az egykori várromokon tanyázva
és megebédelve a török időket is felidézték.
A gyerekek bizonyították cserkészi rátermettségüket, hiszen több növényt és állatnyomot is

A hegytetőn
a rimaszombati cserkészek
nevében Hrinko
Marian, Csank
Kristóf és Víg Péter
emlékszalagot
kötöttek a fára,
s tisztelegtek
Szombathy Viktor
emléke előtt.

meghatároztak a szép kora őszi természetben,
s még a hegyaljában gombázásra is nyílt alkalom. S igazán örültek, hogy a medvének csak
a nyomával találkoztak. A kellemesen elfáradt,
s szép élményekkel megtért túrázókat a Daxner

utcai cserkészotthonban az Öregcserkész Klub
tagjai, az egyik vadász cserkészapuka jóvoltából, nagyon ízletes őzgulyással és süteménnyel
fogadták.
Kép és szöveg: Homoly E.
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„Rimaszombat számomra a béke szigete!”
Azt mondják, hogy az orvosok a legrosszabb
páciensek. Ha ebből a logikából indulok ki, akkor az újságírók a legrosszabb interjúalanyok.
Nos, nem tudom, hogy az orvosoknál ez hogy
van, de örömmel jelentem, hogy az újságírókra
ez a kijelentés nem érvényes. Legalábbis az Új
Szó egykori munkatársára és a Magyar Köztársaság Kulturális Intézetének sajtóreferensére
biztosan nem. Juhász Katalinnal beszélgettem.

Te is, és az öcséd is magyar-angol szakon
végeztetek Pozsonyban. Aztán mindketten az
újságírói pályán kötöttetek ki. Ez véletlen? Ez
valami Juhász-specialitás?
Én voltam a legjobban meglepve, mikor megtudtam, hogy az öcsém is angol-magyar szakra
szeretne menni. De, végül is, örültem neki,
mert így tudtuk egymást segíteni, s meg tudtuk
beszélni a dolgokat közösen. De inkább a véletlennek köszönhetően alakult ez így.
Az is véletlen, hogy mindketten az újságírói
pályán kötöttetek ki?
Hogy mindketten ugyanazon a szakon végeztünk, szerintem véletlen. Az újságírás viszont
már nem annyira, hisz magyar szakról sokan
kötnek ki itt. Nálam ez úgy jött, hogy muszáj
volt valamiből élnem egyetem alatt, s ez tűnt a
legkreatívabb dolognak. Akkor még létezett az
Ifi magazin, és szerencsémre azzal foglalkozott,
ami engem érdekel. Ez kapóra jött nekem, mivel akkor már szépirodalommal foglalkoztam,
így lehetőségem nyílt, hogy a publicisztikába
belecsempésszek egy kis irodalmat.
Ezt nagyon szerényen fogalmaztad meg… Majd
akkor én elárulom, hogy a „szépirodalommal
foglalkoztam” nálad akkor már a versírást
jelentette…
Igen, másodéves egyetemista koromban jelent
meg az első kötetem, ami nagyon hirtelen
jött, mert elsőben Tőzsér Árpád volt az egyik
tanárom az egyetemen, aki a bemutatkozó
óra végén azt mondta, hogy ha valaki írással
foglalkozik, az megmutathatja neki. Én vettem
a bátorságot, s odaadtam neki a versikéimet.
Két nap múlva azzal fogadott, hogy az Irodalmi

Szemle következő számában meg fognak jelenni ezek a versek.
Akkor nem lehettek rosszak…
Ez nekem derült égből a villámcsapás volt.
Olyannyira, hogy amikor jött a felkérés, hogy
állítsak össze a verseimből egy kötetet, még
nem volt belőlük annyi, hogy kijöjjön egy
könyvrevaló, úgyhogy utána kellett írnom. Egy
félkötetnyi verset nagyon rövid idő alatt írtam
meg. Aztán olyan kritikák jelentek meg, hogy
az egész nagyon kompakt, jól összeáll, egybelógnak a versek. Kevesen tudták, hogy azért
van, mert rövid idő alatt születtek a versek.
Milyen érzés volt nyomtatásban látni a verseidet?
Azelőtt már jelentek meg lapokban verseim,
annyira idegen nem volt. Tudatosult bennem,
hogy ezzel kicsit szerepet vállalok én is az
irodalomban, most már nem lehet eljátszanom
azt, hogy csak olvasó vagyok, csak a másik oldalról szemlélem az irodalmat, kritizálom, vagy
fikázom a kollégákat, hanem már beletartozom
ebbe a brancsba. A jelenlétemben, például, nem
volt szabad olvasni a könyvemet, mert kicsit
szégyenkeztem. Ez a kezdők tipikus betegsége.
Szóval már kinőtted?
Persze, már nyugodtan kézbe vehetik a jelenlétemben is a könyvemet. Már csak legfeljebb
fűzök hozzá kommentárt vagy megkérdezem,
hogy mi az, ami nem érthető, vagy ami sántít
szerintük. Kíváncsi vagyok a véleményükre, azt
várom, hogy mondják el, vajon sikerült-e azt
kifejeznem a versben, amit szerettem volna,
mert ha lejön az olvasónak, amire én gondoltam, akkor jó a vers.
Valóban? Akkor jó egy vers, ha lejön az olvasónak, amit a költő akar mondani?
Bizonyos szintig igen. Olyan 70-80 százalékban
szeretném, hogyha világos lenne, mit akartam
abban a versben mondani. A másik oldalról
meg igen, igazad van, abban, hogy mindenki
más-más bolygó, nincs két egyforma olvasó,
nincs két olyan ember, aki egyforma dolgokat
látna bele a versbe. Ezért tartom neccesnek az
iskolai elemzéseket, mikor meg kell tanulni, mit
akart a költő kifejezni, mert azt csak ő maga
tudja. Illetve arra lehet törekedni, hogy az az élmény, amit papírra vetett, többé-kevésbé ugyanazokat a képeket csalja elő az olvasó agyában
is. Én inkább csak érzéseket szeretek rögzíteni,
impressziókat. Ér engem egy benyomás, azt
megírom, s annak örülök, ha nagyjából ugyanezt érzi az olvasó is. Persze ezt nem tudhatom.
De azért ez a célja. Nem exhibicionizmus vagy
magamutogatás van benne, hanem ez egy eszköz, hogy kifejezzem azt, amit érzek. S mivel
festeni nem tudok, sajnos, meg énekelni se,
meg táncolni se, akkor marad az írás.

Ami viszont nagyon jól megy…
Köszönöm. Hát, most már az ötödik kötetet
kéne leadnom, ami még mindig nincs meg.
Mivel nagyon önkritikus vagyok, hiába hiszem
azt, hogy 70 százalékban kész a kötet, hogyha
két hét után elolvasom a verset újból, akkor
lehet, hogy a papírkosárban köt ki. Mert lehet,
hogy már nem tudom visszaidézni azt a benyomást, amit akkor rögzítettem.
Azt viszont nem tudom, hogy miként kerültél el
Kassára az ipariba tanítani…
Odacsalogattak a kassai barátaim, akik megneszelték, hogy angol tanárt keresnek az ipariban.
Meghívtak egy hétvégére, s el voltam varázsolva, hogy mennyire jó atmoszférája van a városnak. S igent mondtam az állásra, azzal, hogy
az iskolaújságot fogom szerkeszteni, esetleg
fiatal tehetségeket fogok pátyolgatni. De aztán
rájöttem, hogy nem nekem való a tanári pálya,
mert túl sok a kötöttség. Kezdjük csak azzal,
hogy becsengetnek, s benn kell lenni időben.
Én meg soha nem a pontosságomról voltam
híres. Nekem horror volt beérni az első órára, a
nulladikról már nem is beszélve.
Az Új Szónál nem csengetnek, de van lapzárta.
Merthogy a következő állomás az Új Szó volt…
Igen, regionális tudósítót kerestek Kassáról.
Lovász Attila volt akkor a főszerkesztő, aki nem
szállt le rólam, állandóan kérdezgette, hogy
neked tényleg jó ott az iskolában, tényleg nem
akarsz átjönni az újsághoz? Akkor már irogattam nekik különböző kulturális témákban.
Aztán gondoltam egy nagyot, és belevágtam
ebbe a tudósítói dologba.
Olyannyira, hogy kilenc évet le is húztál kassai
tudósítóként. Most viszont újra Pozsonyban,
egyetemi éveid helyszínén élsz. Hogy kerültél
vissza, és mit is csinálsz pontosan?
A Magyar Köztársaság Kulturális Intézetének
sajtóreferense vagyok, a médiakapcsolatokért
felelős ember. Vagyis az a dolgom, hogy az
intézet rendezvényei minél több sajtótermékbe
eljussanak. Ez például elég nehéz is tud lenni,
hogy a szlovák sajtótermékekbe belejuttassam a
magyar programokat.
Rimaszombat körülbelül félúton van Pozsony és
Kassa között. A te életedben hol helyezkedik el a
szülővárosod?
Számomra egy oázis, csendes kisváros, ahol nagyon ritkán történik valami. Olyan emberekkel
találkozhatom itt, akik nagyon fontosak nekem.
Ha tényleg torkig vagyok mindennel, akkor
hazamenekülök Rimaszombatba, s eltöltök ott
egy hétvégét, majd kipihenve, megnyugodva
térek vissza a húsdarálóba. De ettől függetlenül
is, havonta egyszer igyekszem hazamenni. A
béke szigete nekem ez a város.
Urbán Péter, fotó: Krasztev Lili
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 41. hétre
Október 11-én, szombaton
Dr. Max gyógyszertár a
Kauflandban
Október 12-én, vasárnap
Gyógyszertár a kórháznál

Fogorvos
Október 11-12-én, szo.-vas.
MUDr. id. Benčík Igor, Hviezdoslav
u. 17. tel.: 56 25 939

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
szeptember 30-án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Ján Nociar, René Pešti, Ľudmila
Hanusová, Peter Krajč Rimaszombatból, Július Dudok
Korlátról, Erika Nosáľová,
Jana Kretová, Ivan Priatka
Újantalvölgyről, Ondrej Ruszó
Mezőtelkesről, Jaroslav Scholtz
Tornaljáról, Marian Chovanec
Fazekaszaluzsányból, Erika Molnárová, Pavel Holík
Rimajánosiból, Peter Dianiška
Tiszolcról.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Október 8.
szerda 19.00 órától,
Vidéki tanító
cseh-francia film
Október 10-11-12.
p., szo., v. 17.45 órától,
X-akták – Hinni akarok
amerikai thriller
Október 10-11-12.
p., szo., v. 20.00 órától,
Tobruk
cseh-szlovák háborús film

Honza Nedvěd koncertje
– október 16.
A cseh folklegenda, Honza Nedvěd
ad koncertet október 16-án,
csütörtökön a rimaszombati
VMK-ban. A koncerten közreműködik Vojta Nedvěd, Petr Kocman,
Milan Plechatý és Jarda Petrásek.
A belépőjegy elővételben 240
korona (7,97 €), a koncert napján
299 korona (9,92 €). Információk
és jegybiztosítás a VMK 047/56
21 550-es telefonszámán. (VH)

Meghívók
Megemlékezés az aradi vértanúkra
– október 6.
A Csemadok Rimaszombati Alapszervezetének
a Vezetősége mindenkit szeretettel vár a rimaszombati városi temetőben felállított kopjafánál,
október 6-án, hétfőn 16.30 órától megtartandó aradi
vértanúkra való megemlékezésre. Közreműködik
a rimaszombati Blaha Lujza Vegyeskar.

Emlékezés a hősökre Szabatkán
– október 6.
A Bástya Egyesület meghív minden hagyományt
ápoló s a hősök emlékét tisztelő polgárt október
6-án, hétfőn 17.15 órai kezdettel megrendezendő
szabatkai megemlékezésre a Hősök Emlékművéhez. Az ünnepséget megtiszteli jelenlétével a
budapesti Magyar Csodaszarvas Egyesület, Olexa
Jószef és Vályi Gyula honvédek, a legöregebb élő
huszárezredes, Nagy Kálmán bajtársai. Mindenkit
szeretettel várnak.

Felhívások
Hirdetmény Felsőpokorágy
lakosaihoz és tulajdonosokhoz
Rimaszombat Városa értesíti a felsőpokorágyi kataszterben lévő tulajdonosokat, albérlőket és telekbirtokosokat, hogy új nyilvántartási eljárást kezdeményeznek és a jogviszonyt is felülvizsgálják ezen
a területen.A Rimaszombati Kataszteri Hivatal,
mint illetékes szerv a SZNT 180/1995, földtörvény
3. § 2. bek. a) és b) pontja értelmében a tulajdonjogok rendezésére az 5 § értelmében a közzététel
napjától számítva elkezdi a felsőpokorágyi kataszterbe tartozó egyes telkek és földek nyilvántartásának megújítását, és a tulajdonjogok felülvizsgálatát.
1. Felhívják a tulajdonosok, bérlők és más érintett
személyek figyelmét, hogy a szóban forgó területekről, használatukról, az érvényes jogi viszonyokról szolgáltassanak információkat. Az adatokat az e
célra létrehozott bizottságnak kell bejelenteni 2010.
október 31-ig munkanapokon 9.00 és 15.00 között.
2. Megszabják mindazoknak az eljárásban érintett
tulajdonosoknak és más résztvevőknek, hogy a tulajdonjogot igazoló iratokat előterjeszthetik (munkanapokon 9.00 és 16.00 között), ha az 1. pontban
meghatározott személyek nem terjesztették azt
be 2008 január 30-ig. Az adatokat a megfelelő
okiratokkal együtt Anna Brezovickának, a bizottság
elnökének a címére kell eljuttatni (Városi Hivatal
- Rimaszombat, Svätopluk u. 9 – Jogi és Vagyongazdálkodási Osztály, III. emelet, 25. sz. ajtó, tel.
szám: 047/5604633) 3. Felvilágosítják az eljárásban
résztvevőket (a jogos tulajdonos örököseit is),
hogy javaslatot nyújthatnak be a 11. § 1. bekezdése
alapján a földterület kistartással való tulajdonba
vételére. A javaslatot csak az eljárás céljából lehet
benyújtani, de legkésőbb a földterület megújított
nyilvántartási regiszter kivonati javaslatának kifogásolásakor. (VH-40,44,48,52)
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Nyilvános ajánlat
Rimaszombat Városa nyilvános árajánlat keretében
eladásra kínálja a KNC 875/3 szám alatt található
építkezési telket 846 m2-en Tamásfalva területén. A
J. Kráľ utcában található füves terület családi ház
építésére használható fel, s kikiáltási ára 467 Sk/
m2. Információk: a Városi Hivatal Jogi és Vagyongazdálkodási Osztályán, tel: 047/560 46 26, 560 46
33. Kérjük, hogy írásos kérvényeiket az alábbi címre küldjék: Városi Hivatal, Jogi és Vagyongazdálkodási Osztály, Svätopluk u. 9., Rimaszombat. (VH)

Horgászbrigád Osgyánban és
Kurincon
A Szlovákiai Horgászszövetség rimaszombati alapszervezete önkéntes brigádot szervez az osgyáni és
kurinci víztározónál. Az osgyáni akcióra október
18-án, szombaton 8.00 órától 14.00 óráig, míg a
kurincira október 19-én, vasárnap, 8.00 órától
14.00 óráig kerül sor. A brigád a tározó körüli
hulladékok összegyűjtésére, valamint az őszi és téli
munkák előkészítésére összpontosít. Az osgyáni
koordinátor id. és ifj. Tibor Štec lesz, míg Kurincon
id. Tibor Štec és Ivan Hulina várja az érdeklődőket.
Frissítőről és kajáról mindenki maga gondoskodik.

Gömör, ahol élünk – fotópályázat
A Gömöri Fotóklub Gömör, ahol élünk címmel
fotópályázatot hirdet két kategóriában (1. kategória
18 éves korig, 2. kategória 18 év fölött.) az alábbi
témákban: 1. Emberi arcok (gyerekek-idős emberek), 2. Városom, falum, környékünk kulturális
értékei (templomok, kastélyok, várak, várromok,
kúriák, temetők), 3. Városom, falvam, környékünk
néprajzi értékei (szérűk, ólak, csűrök, szerszámok,
népviselet), A pályázat meghirdetésének napja:
2008 október 1, a beküldési határidő: 2009 május
31., a kiértékelés (zsűrizés): 2009 július 15-én lesz.
A fotókat (színes vagy fekete-fehér) levelezőlap méretben (10x 15 cm) kérjük elküldeni. A beküldendő
fotók száma korlátlan. A fotók hátlapján kérjük
feltüntetni az alkotó nevét, korát, az elkészítés
idejét, valamint azt, hogy mit, kit ábrázol a fotó.
Mind a két kategóriában minden téma első három
helyezettje egy Gömörben rendezett fotókiállításon vehet részt, ahol még díjakat is kap a Gömöri
Fotóklubtól. A két kategória három témájának első
helyezettjei résztvesznek a Gömöri Fotóklubbal egy
külföldi fotókiállításon, és díjakat kapnak a Gömöri
Fotóklubtól. A fotókat kérjük az alábbi címre
borítékban elküldeni: Gömöri Fotóklub – Benedek
László, Tomášovce 82., 980 21 Bátka. A fotópályázattal kapcsolatos kérdésükkel kérjük, keressenek
bennünket e-mailen vagy telefonon. (benedek.l@
freemail.hu, 0918 82 03 84)

Népművészek kiállítása
Rimaszécsen
A rimaszécsi Polgárok és Vállalkozók Egyesülete
október 17-20. között a helyi kultúrházban kiállítást szervez a népi mestereknek és művészeknek,
hogy minél tágabb körrel megismertessék régiónk
régi mesterségeit, s a hagyományok és kultúrák
ápolóit. A szervezők kérik a kiállítandókat, hogy
telefonon vagy e-mailben jelentkezzenek az alábbi
elérhetőségeken október 10-ig. Tel.: 0905 35 9071,
e-mail: frantisek.gal@gmail.com
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Állás
• Az IK CATERING rimaszombati cég magyarországi üzletkötőt
keres. Infó: 0915 873 415.
1391-40

Gondozónőt veszek fel
kedvező fizetési feltételekkel két gyerekhez – 7 és 10 évesek,
hétköznapokra, iskola
után, Rimaszombatban. Elsőbbségük van
a kötelezettség nélkülieknek.
Info: 0915 515 891
vagy 0911 242 778.

2247-40

Állatok

		

• Eladó biagle kiskutya, papír
nélkül. Tel.: 0905 123 176
1335-40
• Két teknősbéka akváriummal
együtt eladó. Ár megegyezés
szerint. Tel: 0907 389 055, 047/56
27 236.
1674-41		
• Választott malacok eladók. Tel:
0905 544 891
1673-42

Ingatlanok
• Eladó egyszobás lakás a Nyugat-lakótelepen. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0915 826 268.
1302-39
• www.makroreality.sk
1305-19
• Eladó kétszobás lakás Rima-

szombatban a Nyugat lakótelepen. Tel.: 047/56 27 184
1333-39
• Eladó 3 szobás szövetkezeti
lakás a Nyugat-lakótelepen.
Tel: 0903 198 242.
1379-40		
• Lakás Rimaszombatban
eladó. Tel: 0908 813 591.
1388-41		
• Eladó garázssor a vasútállomás mellett. Tel: 5624 077,
0908 384 041
1405-39
• Veszek 2-3 szobás lakást
Rimaszombatban. Tel: 0903
514 656
1406-44
• Eladó egyszobás lakás saját
tulajdonban Rimaszombatban a Nyugat-lakótelepen.
Ár 460 000 korona. Tel.: 0944
018 904.
1428-40
• Eladó garzonlakás balkonnal
a városközpontban. Tel: 56
49 116 (18.00 után) 0915610315
1420

EUROMOTEL

• Teljes pénzügyi szolgáltatás.
Kedvező kölcsön. Tel.: 0915
950 427.
1324-3
• Takarítást, lakó és egyéb helyiségek tisztítását vállaljuk. Tel:
0907 566 271, 047/ 55 23 521.
1376-40
• Könyvelés vezetése. Tel: 0911
846 062
649-40		
Bérelhető városi épületek
Rimaszombat Városa bérbe kínálja:
a) az egykori alapiskola épületét
Baktiban, b) irodahelyiségeket
(egykori vendéglő) Alsópokorágyon
a kultúrház épületében – 110,62 m2.
A kérvényeket a rimaszombati Városi Hivatal Jogi és Vagyongazdálkodási Osztályára (979 01 Rimaszombat, Svätopluk 9.) küldhetik. Bővebb
információ az alábbi tel. számokon:
047/5604631, 5604626, 5604633. (VH)

Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

Autó – motor
• Eladó Fiat STILO, 2003, 1,6, 16
W, 105 lóerő, háromajtós, 52 000
km, piros. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0905 509 871
1666-43

Egyéb
• Eladó Rimaszombatban búza,
árpa, zab és tritikale 400 Sk/q
áron. Tel: 0902 114 558, 0910
587 096.
1380-40

Emissziós vizsgálatot végző munkahely

AUTEL-MOTO SERVIS – Jesenské - Feled
Felhívás autósoknak

Miért az Autel-Moto
szervizben végeztesse
el az emissziós vizsgálatot?
• Nálunk nem kell sokáig várni
• Nem írunk sorrendet

• Ha nem felel meg az emisszió az autón, mi nemcsak
megállapítjuk a hibát, de el is hárítjuk
Kapcsolat: 5698897 vagy 0905481211
Cím: 98002 Jesenské – Feled, Szombati út, www.autel.sk

Szolgáltatások

2250

Tel: 0908 948 971

Restaurant

Kassai út, Rimaszombat
meghívjuk Önt:

ÍNYENCSÉGEINKRE
OLCSÓ ELSZÁLLÁSOLÁS
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
Felveszünk: pincért/-nőt
adminisztratív munkaerőt a recepcióra
Feltételek: magyar-, angol nyelv
középiskolai végzettség
számítógépes ismeretek (egyszerű
könyvelés)
Tel.: 0918 392 513
Bérbe adok:
- raktárt rámpával az STK épületében
- irodákat az STK areáljában
Tel.: 0918 392 513
STK felvesz:
- technikust (minden típusú jogosítvány)
- adminisztratív munkaerőt
Tel: 0918 392 513
2016

2003

Pályázati felhívás a rimaszombati Tompa Mihály
Alapiskola igazgatói posztjára
Rimaszombat Városa a 4 § NR 596/2003 törvény értelmében állást hirdet
a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola (Šrobár u. 12.) igazgatói posztjának a betöltésére 2008. december elsejei belépéssel.
Kvalifikációs előfeltétel:
- szakirányú végzettség az Oktatási Minisztérium 41/1996 számú törvény
rendelete és az érvényes módosítások szerint
- az I. kvalifikációs vizsga vagy annak pótlásának elvégzése
Egyéb feltételek:
- minimálisan 5 év pedagógiai munka körben szerzett szakmai gyakorlat,
- személyi és erkölcsi feddhetetlenség, jó egészségügyi állapot
- büntetlen előélet, személyi és egészségügyi alkalmasság a funkció
betöltésére
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a szakképzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát
- az I. kvalifikációs vizsga elvégzését vagy annak pótlását igazoló iratot
- igazolást a pedagógiai gyakorlatról
- szakmai önéletrajzot
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- részletes írásbeli előterjesztést az iskola fejlesztésére, szakmai koncepciót
- írásbeli beleegyezést a személyi adatok felhasználására a pályázat elbírálása érdekében
A pályázati anyagot a kért okmányokkal együtt lezárt borítékban
Výberové konanie – Neotvárať megjelöléssel legkésőbb 2008 október 31-ig küldjék be a Városi Hivatal Oktatási Osztályának a címére
(Svätopluk u. 9., 979 80 Rimaszombat). A meghallgatás időpontjáról és
helyszínéről a kiíró legkevesebb 7 nappal előtte értesíti a jelentkezőt.
(VH- 43)
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Szlovákia legeredményesebb versenyzői rimaszombatiak

Bronz a Tátra Rallyn

S

zeptember második hétvégéjén rendezték
meg a nagy múltú, immáron 39. Tátra Rally
versenyt Poprádon. A Magas Tátra-i futamnak,
– amely egyben Európa-bajnoki futam is volt, az

itt elért pontok ugyanis beszámítanak az Európa-bajnoki pontversenybe –, rimaszombati szereplői is voltak. Molnár Gábor és Hrinko Marian
új járművükkel, egy Citroeen C 2 R2-es kocsival

indultak a futamon, amely autót Csehországban
készítették fel a versenyre. A több mint hetven,
szlovák, lengyel, cseh, magyar és francia versenyző közül abszolút összetettben a tizennegyedik, az A-6-os csoportban pedig a nagyon
előkelő, 3. helyen végzett a két remek rimaszombati sportember. A mezőny nagyon rangos
volt, világbajnokságokon szereplő párosok voltak a futamban, amelyben a japán gyártmányú
autók domináltak. A Molnár-Hrinko páros előtt
az első helyet egy lengyel (Rzeznyk), a másodikat pedig egy magyar (Baracskai) duó szerezte
meg, mindketten Suzuki autóval. A kétnapos,
220 kilométeres távú, gyorsasági szakaszban
tehát a legeredményesebb szlovákiai páros a
rimaszombati volt, ami nem mindennapi autós
sikernek számít! A rimaszombati páros október
11-12-én a Kassa Rallyn indul, s reméljük, a siker most sem marad el, mindenesetre érdemes
szorítani a fiúknak…
Vörös A., foto: Bodliak

Sporthírmorzsák
Cselgáncsozóink
Gútán
A Lokomotíva és a Mladosť Rimaszombat cselgáncsozói is elindultak a Gúta város nagydíjáért
rendezett nemzetközi cselgáncsversenyen,
amelyen 17 csapat 168 versenyzője mérte össze
a tudását, s a szlovák, cseh és magyar versenyzők között kiemelkedően szerepeltek.
Aranyérmet szerzett: Richard Útis (diákok, 30
kg), Patrik Boršoš (mini, 34 kg), ifj. Jakab Károly (mini, 50 kg), Andrik Bence (ifjabb diákok,
30 kg), Jakub Gódor (idősebb diákok, 73 kg)
Ezüstérmes lett: Filip Zachar (mini diákok, 50
kg felett), Kristián Slíž (idősebb diákok, 73 kg)
Bronzérmesek: Frederik Strečka (mini, 27 kg),
Michal Polóni (mini, 30 kg), Jakab Ádám (mini,
34 kg), Jaroslav Maďar (mini, 50 kg)
Ľubomír Antal / jdj

Balciarová aranyat szerzett
Galántán
Galántán zajlott a karatézók kadét és junior
Szlovák kupájának 1. fordulója, amelyen elindult az URAKEN Rimaszombat klub versenyzője, Dorota Balciarová is. S ha már elindult,

meg is nyerte a versenyt. Előbb a pozsonyi
Rapid versenyzőjét, Barbora Ďurovcovát verte
2:1 arányban, majd a szintén pozsonyi, ŠŠK
színeiben versenyző Lenka Pipíšková következett, akit 3:0 arányban győzött le. Legmagabiztosabb a döntőben volt, ahol nagy vetélytársát, a trencséni Europa versenyzőjét, Ingrid
Suchánkovát győzte le 5:0 arányban. A verseny
egyben válogató is volt a január végén Párizsban megrendezendő Eb-re, s mivel a múltkor
Budapesten kikapott Suchánkovától, így
párharcuk 1:1-re áll. A következő öt versenyen
dől majd el, hogy ki képviseli a szlovák színeket
a francia fővárosban.

Ifj. Lévay Tibor
aranyérmes

jdj

Hubertus verseny Rimaszécsen
A rimaszécsi Hubertus lovaglást követően
versenyt is szerveztek. A fogathajtásban Szarka
Béla, Isaszegről végzett az első helyen, őt követte a serkei Barta Szilárd és a rimaszécsi Gál
Ferenc fogata. Az akadályugratásban első helyet
ért el Rotter Dávid, második lett a rimaszécsi
Jeriga Imre, harmadik pedig Nagy Olívia
Martonfaláról.
he

Reisz András jelenti
A hét végi lehűlés után a hét folyamán ismét erősödik a nappali felmelegedés és egészen csütörtökig a hajnali ködfoltok feloszlását követően sok napsütésre, kellemes őszi időre van kilátás 18-20
fokos legmagasabb nappali hőmérséklettel. Péntektől a hét végéig ismét változik az időjárás, már
csapadékra is számítani kell, de ekkor is folytatódik a viszonylag enyhe őszi idő.

A nagykaposi Nimród Íjásztársulat a
Kalokagathia Sportegylettel közösen szeptember 27-én rendezte meg Nagykaposon a 3D
íjászversenyét, amelyen a Bástya Egyesület
mellett működő Bástya Íjász Klub is részt vett.
Ifj. Lévay Tibor a húsz akadályt magasan
túlteljesítette, s aranyérmet szerzett a csigás
íj kategóriában. Az íjászok októberben
Mátraszelén és Nagybarcán képviselik a klubot, s öregbítik Rimaszombat hírnevét.
moly, fotó: Lévay Tibor
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Egy sorozat vége…

Vágsellye–Rimaszombat 3:0
A

mióta a vágsellyei csapat 2003-ban feljutott a második vonalba, soha
nem győzte le a rimaszombatiakat. Egészen szombatig.
A sorozat osztálykülönbségű, 3:0-ás vágsellyei győzelemmel szakadt
meg, pedig a rimaszombatiak jobban játszottak, mint otthon.
Nagyszerűen kezdték a mérkőzést a rimaszombatiak – hazai pályán nem
szoktak ilyen bátran játszani. Az első húsz percben szinte a félpályán
sem jutottak át a meglepett vágsellyeiek (állítólag extra prémiumot ígértek nekik az örök mumus legyőzéséért), a rimaszombatiak kihasználták,
hogy a szél is velük van, a 7. percben Filo próbálkozott 35 méterről, és
a Duslo kapusának volt dolga, hogy kiöklözze a lövést. Egy perc múlva
Sihelský szédületes sprintet vágott ki, öt méter hátrányból indulva is
lefutotta őrzőjét, de szemtől szemben a kapussal nem tudott mit kezdeni
a helyzettel, így Anda védett. A 11. percben Lazúr távoli szabadrúgását
Anda szögletre ütötte, a szöglet után Geri fejelt veszélyesen. Az első
vágsellyei helyzetet a 21. percben jegyezhettük fel, de Vojtíšek hibázott.
Három perc múlva Lalák lövését Kuciak védte látványos vetődéssel. A 30.
percben aztán jött az első gól – Filo (aki korábban kétszer győztes gólt
lőtt Vágsellyén) elvesztette a labdát, Uzola középre adta, Obert pedig a léc
alá vágta. Két perccel később Tomiš próbálta csalafinta csavart lövéssel
meglepni Kuciakot, de a rimaszombati kapus akrobatikus mozdulattal
védett. A félidő vége előtt Zsivanovics tornáztatta meg egy távoli lövéssel
Andát. Szünet után Filo fejelhetett jó helyzetből, de fejese gyenge volt,
az 56. percben Piszár kemény lövése pont Zsivanovics lábát találta el.

Szintén csapattársba bombázott (kétszer is!) a 62. percben Geri. Az
ellentámadásból viszont ismét a hazaiak veszélyeztettek – Vencel óriási
ziccerben az égbe lőtt. Nem úgy egy perc múlva – Uzola szöglete után
először a kapufáról jött ki a labda, de Vencel a hálóba vágta.
2:0 után aztán már teljesen kinyitották védelmüket a rimaszombatiak,
támadásaik elég veszélyesek voltak, de az utolsó pillanatban mindig közbejött valami. A vágsellyeiek viszont rúgtak még egy gólt, a 85. percben
Lancz jól eltalált lövése után a szél segítségével Kuciak kapujába vitorlázott a labda. A 90. percben Geri fejesét Anda a kapu fölé tolta.
Karol Kisel, a rimaszombatiak vezetőedzője a meccs után csalódottan
értékelt: „Nagyon vártuk ezt a meccset, hiszen a második helyezett
játszott a harmadikkal. Jól kezdtünk, de aztán a hazaiak jobban akartak,
nagyobb elszántsággal játszottak. Fájdalmas a vereség, de a vágsellyeiek
megérdemelten nyertek. Egyébként nagyon jó meccs volt, mindkét csapat
támadó felfogásban játszott. Az eredmény azt mutatja, hogy ennyire talán
mégsem szabad kinyílnunk…”
Ezen a héten a válogatott mérkőzés miatt nem lesz forduló, a 12. fordulóban (október 19-én) a Kassa B vendégeként játszik a rimaszombati
csapat.
Vágsellye–Rimaszombat 3:0 (1:0)
Góllövők: T. Obert (30.), Vencel (64.), Lancz (85.).
Játékvezető: Richtárik, 696 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Filo (66. Mujkoš), Rubint, Geri, Mráz–Sihelský,
Zsivanovics (70. Čižmár), Piszár, Ádám (82. Vargic), Lazúr–Líška.
B. T.

Kft-t szeretnének
létrehozni

Őszi akció

Széles választék kerámiacsempéből és
burkolóból, fürdőszobai berendezések
és kiegészítők 10 % kedvezménnyel.

A Városi Képviselőtestület egyhangúlag elfogadta a jelentést a városi
futballklub tevékenységéről. Egyúttal megbízták a város polgármesterét, a város elöljáróját, valamint Pelle Tibor, Pavel Brndiar és Štefan
Koháry képviselőket, hogy tárgyaljanak egy városi tulajdonban lévő
kft. megalakításáról. Az MFK mint polgári társulás jött létre tavaly
májusban azzal a céllal, hogy megmentse a a klubot, miután az előző főszponzor váratlanul bejelentette, hogy nem támogatja tovább a
csapatot. A klub a csapatot benevezte a bajnokságba, de még mindig
bizonytalan, sikerül-e befejezni a bajnokságot. Ami a gazdálkodást
illeti, az első félévben a bevételek 18,742 millió (0,62 millió euró),
a kiadások 18,090 millió koronát (0,60 millió euró) tettek ki, a
számlán június 30-án 652 107 korona (21 645,99 euró) volt. A klub
elnöke, Cifruš István igen nagy erőfeszítéseket tett, hogy szponzorokat szerezzen a klub számára, de a szponzori és egyéb ajándékok
mindössze a 34,7 százalékát tették ki a bevételnek. A város 27,2
százalékkal támogatta a klubot. Mivel ez a megoldás nem vált be, a
város célja egy kft. létrehozása, amely állandó szponzorok segítségével biztosítaná a csapat fennmaradását. Elsősorban a városban működő nagyobb cégekre, a Taurisra, a Heineken Slovenskora, a Yura
Eltec Corporation Slovakiára számítanak. A kft. létrehozásáról szóló
beszámolót a városi képviselő-testület októberi ülésén tárgyalja.
jdj

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: 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 régió standjain, egyes boltjaiban, a postahivatalokban és a rimaszombati Tompa Mihály könyvesboltban.

