Az elmúlt napok
margójára

Szabó Szilvia lett a középiskolások szépe
A rimaszombati Városi Művelődési Központban Besztercebánya megye vezetésének
kezdeményezésére első alkalommal rendezték meg a középiskolások regionális
szépségversenyét. A versenyen 15 szépség
vett részt, a rimaszombatiak mellett érkeztek
Nyustyáról, Tiszolcról és Losoncról is.
A verseny győztese a rimaszombati Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
diákja, Szabó Szilvia lett.
Hetekig készültek a Kereskedelmi Akadémia
égisze alatt a versenyre a csinos lányok, akik nem
csak a szépségükről, hanem a rátermettségükről
és kézügyességükről is számot adtak a zsűrinek
és a szép számú közönségnek. A zsűriben egyébként helyet foglalt Rimaszombat polgármestere,
Šimko József és alpolgármestere, Rigó László is.
A rimaszombati színművész, Cyril Žolnír által
levezényelt esten a lányok a többszöri átöltözés
mellett válaszoltak a műsorvezető kérdéseire,

valamint egy-egy kihúzott kérdésre, énekeltek,
táncoltak, italt, sőt mézeskalácsot készítettek.
Ahogy Rigó László lapunknak elmondta, nem
volt könnyű dolguk az értékelésnél, s bizony,
csak nagyon kis különbségek döntöttek a győztesek javára. A középiskolák legszebb hölgyének
hosszas mérlegelés után a rimaszombati Kereskedelmi- és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
diákját, Szabó Szilviát választották, első udvarhölgye a losonci Timrava Gimnázium szépsége,
Karmen Čudaiová, második udvarhölgye a
tiszolci Szakközépiskola diáklánya, Veronika
Bartošová lett. A közönség is szavazhatott, akik
a legszebbnek a rimaszombati Kereskedelmi
Akadémia diákját, Katarína Anna Kantorákovát
találták.
Mivel a verseny felmenő jellegű, a legjobbak
bekerültek a besztercebányai következő fordulóba, s amennyiben lesz igény rá, s jelentkezők is
akadnak, 2016-ban folytatása következik.

jdj, fotó: gecse

Karácsonyi puncs és káposztaleves Tamásfalán
Két közösségi rendezvénnyel is kedveskedett a karácsonyi ünnepek előtt Tamásfala
lakóinak a helyi Városrészi Bizottság és a
Kiút a jobb életbe Polgári Társulás. December 15-én a helyi közösségi házba karácsonyi puncsra, négy nappal később káposztalevesre várták az érdeklődőket.
A két rendezvényt Jozef Tóth és Sliva Tamás
képviselők szervezték, előbbi maga főzte
a káposztalevest, amelyet hangulatos zenei
kíséret és kultúrműsor mellett szolgáltak fel.

A már hagyományossá vált rendezvényen
mintegy ötvenen vettek részt.
gecse

Gyorsan elrepültek az
év legszebb és legjobban
várt napjai, s mire e
sorok megjelennek, már
túl vagyunk a szilveszteri
ünnepségeken
is,
s kezdetét vette a 2016-os
esztendő. Tele vagyunk
tervekkel és fogadkozásokkal, hiszen
mindannyian egy szebb és még sikeresebb
új esztendőben gondolkozunk.
2016-ban
Szlovákiában
parlamenti
választásokat is tartanak, így ismét választási
évünk lesz. Bár mosolyogva fel is tehetnénk
a kérdést, vajon melyik nem volt az az
utóbbi években? Hol parlamenti, hol megyei,
megint máskor önkormányzati képviselőket
választunk. Ha meg egyik sincs véletlenül,
akkor jöhet egy-egy népszavazás, hogy el ne
unjuk magunkat. S kit érdekel, hogy egy-egy
ilyen választás vagy esetleges népszavazás
milliókat visz el az államkasszából.
Apropó, parlamenti választások. Márciusban
okosabbak leszünk és kiderül, hogy sikerül-e
végre olyan képviselőket is beválasztanunk a
pozsonyi törvényhozásba, akiket érdekelnek
az egyre inkább leszakadó régiók gondjai.
A most záruló időszakban nem nagyon akadt
ilyen képviselő Pozsonyban, s ha megnézzük
a jelöltek listáját, nincs nagyon miben
reménykednünk. A legnagyobb eséllyel induló
SMER-SD százötvenes listájára például senki
sem fért fel a városunkból. Így nem marad
más hátra számunkra, mint szorítani a város
két önkormányzati képviselőjének, akik a
Magyar Közösség Pártja listáján az első
tízben szerepelnek, s minden esélyük megvan
arra, hogy parlamenti képviselők legyenek,
s ott majdan eredménnyel képviseljék ezt a
sokkal jobb sorsra érdemes régiót. Tudjuk
persze, nem lesz könnyű feladat, de nem is
tűnik reménytelennek.

Minden kedves olvasónknak élhető és
eredményes új esztendőt kívánunk!
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A felvidéki magyar oktatás 65 éve tiszteletére emlékeztek

„Az anyanyelvi kultúra a
nemzeti kisebbségek fennmaradásának archimedesi pontja.
Az iskola a kisebbségi nyelv
kultivált használatának egyik
fontos gyakorlóterepe, ahol a
kisebbségi nyelv mind a gyermek, mind a felnőtt számára
szabadon használható” – írja
a Tompa Mihály Alapiskola a
magyar oktatás 65. évfordulója tiszteletére kiadott jubileumi
évkönyvében Angyal László.
Karácsonyváró ünnepi műsorral a jeles évfordulóra is emlékeztek a rimaszombati Városi
Művelődési Központban.
„A magyar oktatás újraindítása óta
eltelt 65 év alatt iskolaépületek
váltották egymást, megkoptak,
megöregedtek, vagy éppen megújultak, diákok és tanárok követték
egymást, de a cél és a küldetés
máig sem változott: Magyarnak
maradni és megőrizni az identitásunkat minden időben” – ezekkel a szavakkal köszöntötte a
zsúfolásig megtelt kultúrotthon

hallgatóságát Orosz István, az
iskola igazgatója, ahogy a város
polgármestere, Šimko József
is szólt az egybegyűltekhez.

két épület sorsáról, ahogy nem
felejti el hosszasan felsorolni
az iskola neves és kiemelkedő
eredményt elért személyeit sem.

Az est nagy része azonban a
mintegy 250 diáké volt, akik a
közel kétórás műsorban színre
léptek, s a műsor már elsősorban
a közelgő ünnepek hangulatát
idézte. Az esemény alkalmából
az iskola Tóthné Madarász Csilla igazgató-helyettes szerkesztésében jubileumi évkönyvet is
kiadott, amely szól a magyar
oktatás, az iskolának otthont adó

Csak röviden: a Šrobár utcai
épületetet 1908 szeptember 10én adták át, amelyben az Állami
Fiú- és Leányiskola, az Elemi
Leányiskola és a Napközi Otthon kapott helyet. A második
világháború után, mivel beszüntették a magyar oktatást, az épület
kórházként szolgál. 1950 június
28. és 30. között tartják meg a
beíratást, s ezzel Rimaszombat-

Bartókra is emlékezett a Művészeti Alapiskola
Az elmúlt hónapokban több
koncerten is bemutatkoztak
a Művészeti Alapiskola diákjai, akik előbb a Csemadok
Rimaszombati Területi Választmányával közreműködve, majd
az iskola koncerttermében
önálló koncert keretén belül
Bartók Bélára emlékeztek,
s nem maradhatott el a már
megszokott karácsonyi koncert
sem a katolikus templomban.
70 éve New York-ban hunyt el a
XX. század egyik legzseniálisabb zeneszerzője, Bartók Béla,
akinek köztudottan rimaszombati
kötődése is van, hisz második
felesége, Pásztory Ditta a város
szülöttje. Bartók emlékét utca
és emléktábla is őrzi, s a tavaszi
emléktábla-koszorúzás után a
Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya emlékkoncerttel
adózott a nagy zeneszerző emléke
előtt, amelyen közreműködtek
a Művészeti Alapiskola diákjai
is. Pár nappal később az iskola önálló műsorral is megidézte
Bartók emlékét, amelyen a meg-

jelent szép számú közönség előtt
Kónya Lívia tanárnő vázolta fel a
zeneszerző életpályáját, s a több
mint egyórás műsorban Bartók
népdalgyűjtéseiből, s rövidebb
lélegzetvételű műveiből hangoztak el részletek az iskola diákjainak előadásában, de zárásként
ismét meghallgathattuk az Allegro Barbarót is Andrik Máté
érzékletes tolmácsolásában.
December 21-én a katolikus
templom zsúfolásig megtelt
érdeklődőkkel
a
Művészeti
Alapiskola karácsonyi koncertjén, amelyen közel 50 diák lépett
fel, s adott számot a tudásáról.
A már hagyományos karácsonyi koncertet az idén is a Casino Club támogatta. Az iskola
diákjai Rimaszombat mellett az
ún. Gótikus út templomaiban is
rendszeresen adnak koncertet, így
hallhatták már őket Rimabrézón,
Kiétén, Rimabányán, Mezőtelkesen, Kistöréken, Karaszkón,
Babaréten és Jánosiban is.
jdj

ban is újraindul a magyar nyelvű
oktatás. Az iskola életében a
következő jelentős fordulópont
1993-ra datálható, amikor a Nyugat-lakótelepen megalakul a város
második magyar alapiskolája,
amelyik majd felveszi Ferenczy
István nevét. A demográfiai változások miatt 2008-ban a Ferenczy elveszti jogalanyiságát,
s azt összevonják a Tompa Mihály Alapiskolával. Az iskolának
számos nagyhírű diákja volt és
van, a kiadványban felsorolt
számos személyiség közül csak
párat említünk most, így a neves
színészt, Csendes Lászlót, Nagyferenc Katalin képzőművészt,
Nyitray László ügyvédet, Gaál
Lajos geológust, Hizsnyan Géza
orvost, Zsélyi Katalin drámapedagógust, Bőd Titanilla és Szekeres Éva újságírókat, a Tóbisz
családot, Juhász Katalin költőt,
Novák Henriett és Rák Viktória színésznőket vagy Andreas
Várady dzsesszgitárost.

Másodszor is elkészült a káposztaleves
A Naša Sobota Polgári Társulás
2014-ben rendezte meg először
káposztaleves-főzőversenyét,
s mivel a vártnál sokkal magasabb volt a részvétel, tavaly
már nem volt kérdéses, hogy
a karácsonyt megelőző pénteken ismét csatába hívják mindazokat a civil szervezeteket,
baráti társaságokat, akiknél
amúgy karácsonykor is természetes az asztalon a káposztaleves. Több mint hatvan csapat mérettette meg magát, s az
idei győztes a Hatvani István
utcai Óvoda csapata lett.

62 csapat mintegy 2 400 liter
káposztalevest készített el december 18. esőáztatta, borús
délutánján, amelyen az ország
legboldogabb, leghangulatosabb
és legízletesebb fő tere valószínűleg a rimaszombati lehetett. Ahol
mindenki főzött, aki csak tehette.
Nem hiányozhattak a magukra
valamit adó pártok (MKP, MostHíd), civil és állami szervezetek
(Via Nova, Városi Művelődé-

si Központ, Gömör-Kishonti
Közművelődési Intézet), cégek,
bankok és cserkészek képviselői,
de eljött például Nyustya városa is Michal Bagačka polgármesterrel az élen. S mindenki
hozta a saját, már jól bevált receptjét. S ahogy rotyogásnak
indultak az egyes katlanokban
készülő levesek, úgy hágott a
hangulat is egyre magasabbra.

De hogy a hangulatra egy pillanatra se legyen panasz, a színpadon egymást váltották a hangulatfokozó bandák, így a poltári
Sihelský hegedűtrió, ahogy a
rimakokavai Sendreiovci együttes
a színeikben Martin Horváth
prímással és Horváth Roland klarinétossal vagy a Marian Lackoval
felálló hazai M.E.L.L. együttes.
S miután a díjak elkeltek, a Fandango tűzshow-val zárta a II., de
nagy valószínűséggel nem utolsó
káposztaleves-főzőversenyt.
jdj, fotó: gecse

Gömöri Hírlap
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Rimaszombat, szeretlek!

Tisztelt polgártársak, kedves
rimaszombatiak!
Nagy öröm és megtiszteltetés
számomra, hogy itt az új esztendő küszöbén az újra megjelenő Gömöri Hírlap oldalán
szólhatok Önökhöz, és megoszthatom Önökkel gondolataimat.
Az új esztendő küszöbén nagy
szeretettel köszöntök mindenkit. Jó együtt lenni, és számot
vetni ügyes bajos dolgainkról. Mi áldást kérve kezdünk
minden esztendőt, akár hívők
vagyunk, akár nem, hisz ki
ne szeretné, hogy sikeres legyen az elkövetkező esztendő.
Itt az új esztendő küszöbén
felértékelődik minden, ami
mindannyiunk biztonságához,
egészségünkhöz,
szeretteink
és polgártársaink viszonyához,
illetve városunk arculata kialakításához járulhat hozzá.
A szilveszter az öröm ünnepe,
a jókívánságok éjszakája.
Gondolatainkban igyekszünk
távoltartani minden rosszat,
és igyekszünk világgá kürtölni, hogy milyen reményekkel kívánunk nekivágni az új
esztendőnek. Nagy erő van
ebben a pillanatban, hisz ismerősök és ismeretlenek, fiatalok és idősebbek fordulnak
bizalommal egymáshoz, egy
boldogabb új esztendőt kívánva. Nagy erő van ebben a pillanatban, ami életünket és világunkat is formálni képes, mert
minél nagyobb erő lakozik az
egymás iránt érzett szeretetben,
tiszteletben és jóakaratban, ez
egyúttal azt is jelentheti, hogy
mi mindannyian egymás javát
akarjuk. Jó érzés, hogy itt az
újév kezdetén közösen osztozunk az örömökben, amit az
újév ígérete jelent. Lélekben
ezért most én is ott vagyok
Önök mellett, hogy kinek-kinek személyesen fejezhessem
ki jókívánságaimat. A családoknak azt kívánom, hogy a
2016-os esztendő gyermekeik

és családtagjaik boldogulásáról
szóljon.
Kívánom,
hogy
szeretteik legyenek mindig
egészségesek, azoknak, akik
pedig betegségben szenvednek, kívánom, hogy hozzon
gyógyulást számukra az új esztendő. Szeretném mindenkinek
kívánni, hogy vigyázzanak
szeretteikre,
családtagjaikra,
barátaikra az egész esztendő
folyamán. Kívánom, éljenek
meg minél több sikert, örömöt
és boldogságot, mert így válnak
alkalmassá arra, hogy később
családjuk, szüleik, városunk
és hazánk támaszai legyenek.
A magányosan vagy családjuktól elszakítva élőknek azt
kívánom, hogy lélekben öleljék
magukhoz mindazokat, akiket
szeretnek, mert bizonyosan ők
is szeretettel gondolnak rájuk.
Ilyenkor az újév kezdetén
felmérjük
eredményeinket, sikereinket és sikertelenségeinket,
elszámolunk
környezetünknek és saját lelkiismeretünknek
egyaránt.
Felmerül bennünk a kérdés:
milyen ára van az életnek?,
mennyit ér a kiszámíthatóság?,
mit jelent a felelősség?, mit
jelent az adott szó?, mit jelent a
becsület? – mindezek tanulsága
pedig: ne bánjunk felelőtlenül
mások sorsával, és igyekezzünk
biztosítani mindenki számára
emberhez méltó életet! Ne várjuk azonban, hogy gondjainkat
mások oldják meg, nekünk kell
sorsunkat és jövőnket kezünkbe
venni, ismervén a közmondást:
segíts magadon, s az Isten is
megsegít. Aminek meg kell lennie, ami szokás, ami megszenteli a pillanatot, segít beosztani
az időt, komolyan venni a feladatot, számot vetni a múlttal és
szembenézni a jövővel.
Nem kevés erőfeszítést vállaltunk a nagyobb darab kenyérért
a 2015-ös esztendőben, amely
új megvilágításba helyezheti személyes és mások iránti
közös felelősségünket. Úgy
gondolom, nem vizsgáztunk
rosszul, köszönet Rimaszombat városa polgármesterének,
képviselő-testületi tagjainak,
hivatali alkalmazottainak és
köszönet az Önök segítségéért
is. Igaz hittel, szorgalommal,
kitartással, egészséggel és

odaadó munkával teremthető
meg egy olyan jövőkép, amely
biztonságos jólétet teremthet
nemcsak
számunkra,
hanem gyermekeink és a jövő
nemzedék számára is.
Szeretném mindannyiunknak
Legyen
erősebb
kívánni:
a család, számosabb az új
nemzedék, politikai pártjaink
ne a másik hitelét rontva igyekezzenek sikereket kovácsolni, hanem a holnap jobb
útját keressék mindannyiunk
számára.
Kedves polgártársak!
Kívánom, hogy sohase adjuk fel
álmainkat, s ha valami nem úgy
sikerül, ahogy elterveztük (férfiasan be kell vallani ez velem
is elő szokott fordulni), legyen
mindig erőnk talpra állni. Régi
bölcsesség, hogy minden ember a maga sorsának kovácsa,
de az talán még nagyobb igazság, hogy mi rimaszombatiak egymás sorsának is kovácsai vagyunk. Olyan városképet
kell megalkotnunk, melynek
alapja az egymás iránt megadott tisztelet, a jó szó és a jó
szomszédság, a jövőnkért viselt felelősség, a más teljesítményének elismerése és megbecsülése. Szilveszter és az új
esztendő mindig új fényeket, új
álmokat hoz életünkbe, ez az a
nap, amikor az éjféli koccintás
után szívünkre öleljük mindazokat, akik igazán fontosak
életünkben. Tegyék ezt így ne
csak Szilveszter éjszakáján, hanem mindennapjaikban is, hogy
így adjunk egymásnak erőt egy
jobb jövőkép kialakításához,
hogy közösen mondhassuk el
városunkról:
Rimaszombat,
szeretlek!
Szeretettel köszöntöm Önöket
az új esztendőben, kívánva erőt,
egészséget, hogy mindennapi
felvidulásunkhoz kerüljön elegendő mennyiségű bor, családjaink és szeretteink asztalára
teremjen elegendő mennyiségű
búza, hétköznapjaink pedig
teljenek békességben, számítva az Önök megértésére és
segítőkészségükre a 2016-os
esztendőben is!
Boldog
új
esztendőt
Rimaszombat lakóinak!
Rigó László, alpolgármester

Cziprusz Zoltán, városi
képviselő, a Via Nova
országos alelnöke:
A 2015-os év
a Via Nova
szempontjából
Gömörben és
Nógrádban
a
legsikeresebb
év volt fennállása
óta.
15
új
alapszervezettel
bővültünk, így már több mint
40 alapszervezetünk van a
régióban több mint 700 taggal.
Az év folyamán két fő rendezvényünk volt, az Augusztus- és
SzeptemberFeszt, amelyeken
több mint 3 000 ember fordult
meg, de rengeteg más saját
hagyományos rendezvényünk
és újak is megrendezésre
kerültek. A Felvidéki Labdarúgó Bajnokságon 10 csapat
indult régiónból és hárman az
országos döntőbe is bejutottak,
ahol Rimaszombat a 4. lett.
A rengeteg főzőverseny, bál,
„magyarbuli”, kvízestek mellett igyekeztünk anyanyelvünk
ápolására is időt szentelni, valamint augusztus 20-án 64 helyszín bekapcsolásával megemlékezés-sorozatot
tartottunk
egyidejű tűzijáték kíséretében.
De a közéleti ügyek sem hagytak minket hidegen, részt
vettunk az R2 útért tartott tüntetésen és az egyes önkormányzatokban valamint a megyei
önkormányzatban mandátumot
szerző tagjaink aktív munkát
fejtettek ki közösségünkért.
Rimaszombatban a két legnagyobb sikernek, régiónk
egyetlen nyomtatott magyar
lapjának, a Gömöri Hírlap
újbóli beindítása és a fiatalok
számára 32 lakás építésének
jóváhagyását tekintem.
A 2016-os év sorsdöntő lesz a
felvidéki magyarság és Gömör
szempontjából is. Jelenleg minden adott, hogy az egyetlen
magyar és egyben déli párt, az
MKP bekerüljön a parlamentbe
és akár 2 gömöri képviselő is
bejusson a listáján. Ezért mindent meg kell tennünk, mert nem
mindegy, március 5. után milyen
képviselete
lesz
régiónknak.

4

hu.rimavskasobota.sk

2015-ben történt

2014 végén Šimko József újrázott és ismét elnyerte a polgármesteri címet.
A 19 tagú testület többsége lecserélődött, s Közösen Rimaszombat Fejlődéséért
névvel 12 tagú, többségi klub jött létre, amelynek tagja a Magyar Közösség
Pártjának hat és a Most-Híd két képviselője is.
2015-ben az elsődleges figyelem Kurincra irányult, ahol közel 53 ezer turista
fordult meg. Átadták a gyerekmedencét, egész nyáron ingyen szállította az
utasokat a kisvonat. Emellett folytatódott az utak és a járdák aszfaltozása,
javítása is.

A Városi Képviselő-testület április 24-én Eva Čarnokának, Erdélyi Gézának és
a Támasz G+N polgári társulásnak ítélte oda a városdíjat, míg a polgármesteri
elismeréseket Tamás Ilonka néni, a Balogvölgy tanító nénije, Dušan Rybár
gyermekorvos, a rimaszombati Zsidó Hitközség vezetője és a Szlovák Nők
Szövetségének Járási Szervezete kapta meg.
Hirdetés:

GH-017

Gömöri Hírlap
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2015-ben történt

Havonta jelentkezett a Rimaszombati Kávéház is, ahol számos,
közérdeklődésre számot tartó téma sorra került.

24. évfolyamához érkezett a Tompa Mihály Országos Verseny, amely 2015-ben
is több száz embert mozgatott meg Pozsonytól Nagykaposig. A Kulcsár Tibor
Díjat Pásztó András és Dráfi Mátyás kapta.
Felvételünkön a rimaszombati Csillagvirág.

2015-ben a rimaszombati magyarság két jeles képviselője is örökre eltávozott
közülünk. Szeretettel emlékezünk Danis Tamásra és Tóbisz Ferencre.
Összeállította: jdj, fotó: gecse

Ilma Rakusa 70 éves

Rendkívül sikeres évet zárt a Via Nova ICS, amelynek nyári rendezvényei,
az AugusztusFeszt és a SzeptemberFeszt a Hooligans és a Republic együttes
felléptével több mint 3 ezer embert vonzottak, míg a Katalin bálon közel
ötszázan mulattak önfeledten.

2015-ben sem hiányozhattak az egyre jelentősebb létszámú közönséget vonzó
kulturális rendezvények. A Zenei Tavasz keretében helyi tehetséges fiatalok is
bemutatkoztak.

1946. január másodikán
született Rimaszombatban
Ilma Rakusa író, műfordító,
méghozzá magyar anya és
szlovén apa gyermekeként.
Alig egy évvel később már
Budapesten laknak, majd
Trieszt és Zürich következik,
de Ilma Rakusa máig büszke
Rimaszombatra, s pár éve el
is látogatott szülővárosába.
Bár évtizedek óta Zürichben
él, nem tartja magát svájci
írónak, ahogy a nőíró kifejezést sem szereti. „Több

hazám van: az irodalom, a
fiam, a kis házam Zürichben,
bizonyos szagok, az almásrétes, a Mária-Terézia-sárga,
amilyen csak itt van, a volt
Monarchia területén, a trieszti
tenger. Ez mind az én mikrohazám, ott érzem jól magam,
ahol szimpatikus emberekkel találkozom” – írja egyik
művében.
Magyarul eddig egy eszszékötete (Lassabban) és egy
életrajzi kötete (Rengeteg
tenger) jelent meg, s az idén
lát napvilágot verseskötete is.
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A disznó állt a
parányi kifutóban,
s a rozsdás kerítés
védelmében bízva
leste a rá irányuló
férfiszemeket, akik
alig hallhatóan osztották szét
a feladatokat. Érezni lehetett
a feszültséget a levegőben, s a
disznó megérezte, hogy most
az ő bőrére megy a játék.
Egyre magasabbra emelkedett az adrenalin szintje és a
vérnyomása, nyugtalanul járt
fel-alá a piszkos kifutóban, s
nem érdekelte sem a hó, se a
sár, se a ganéj.
Anton Hrušovský letette a
moslékos vödröt a földre, s
kiadta az utolsó utasításokat.
Bár már ötven felett járt, a haja
még hollófekete volt, sehol egy
ősz szőrszál. Kinyitotta a kifutó ajtaját, s felemelte a friss
mosléktól gőzölgő vödröt, hogy
kicsalogassa a disznót az udvarra. Amióta a mészárost, Milan
Antalt pár évvel ezelőtt a disznó
a kifutó oldalához szorította,
méghozzá akkora erővel, hogy
annak a térde alatt eltört a lába,
Hrušovskýéknál mindig az udvaron öltek.
A disznó bizalmatlan volt, a
moslék ugyan vonzotta, hisz
már második napja nem zabált,
de a félelem eltompította az
éhségérzetét. Végül mégiscsak
engedett a kísértésnek, s habozva bár, de kilépett az udvarra.
Amikor a fejét belenyomta a
darával, krumplihéjjal és kecsketejjel gazdagon
megtunkolt moslékba, minden félelme
azonnal elszállt.
Anton Hrušovský a fejével intett, hogy kezdhetik. Jozef Málik koma vigyázva a disznó fejéhez nyomta a házilag készített
disznóölő pisztolyt, s mielőtt a
disznó észbe kaphatott volna,
elsütötte. A disznó felordított
a hirtelen fájdalomtól, s egy
pillanatra a hátsó fertályára zuhant. Ezt használta ki Tóno, a
fia és egy acélfogóval elkapta a
disznó orrát és a földre szorította. Ondro, a kisebbik fia ezalatt
a disznó első lábát ragadta meg,
s a disznót a hátára fordította.
Anton Hrušovský és a koma is
a disznóra rontottak, s együttes
erővel a földre szorították. Tóno
a fogóval a fejét nyomta, Ondro
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Ján Babarík – Felégetett hidak (részlet)

az első lábát szorította, hogy ne
tudjon felállni, míg a másik két
testesebb férfi a disznó testén
térdepeltek. A lövéstől félájult disznónak semmi esélye
sem volt. Anton Hrušovský a
köténye alól előhúzta a hosszú
kést, s tanult mozdulatokkal a
disznó kövér nyakába döfte.
– „Rendesen tartsd a fejét az istenit neked, olyan puhány kezed
van, mint egy szaros gyereknek.
Annyira rángatózik ez a dög,
hogy nem találom az ütőerét”
– mordult Anton Hrušovský a
fiára.
A disznó egyre jobban magához
tért az ütéstől, s védekezett, ahogy csak az erejéből telt.
A hó egyre véresebb lett alatta,
s a pisztoly okozta dermedtség
sokkal hamarább elmúlt, mint
azt várták volna. Tóno egy pillanatra lazított a nyomáson, hogy
megigazítsa a fogót, de a disznó
élt a kínálkozó lehetőséggel, s
kirántotta a fejét.
– „Mit csinálsz, az istenedet” – rivallt Anton Hrušovský
a fiára. De a disznó már talpon
is volt, s lerántotta a földre.
A sógor félelmében inkább
odébb ugrott, s hiába próbálta Ondro egyedül megtartani
a disznót, a helyzete eleve
reménytelen volt. A disznó mint
egy vadmén ugrált, s ajánlatos
volt előle félreállni. A lába kiszabadult a hurokból, s torkában
a késsel, a kapu felé rohant.
– „Rohanj bezárni a kaput”
– kiáltott Anton Hrušovský a
feleségére, Máriára, aki pár
méterre állt tőlük, s edénynyel a kezében várt arra, hogy
a kiömlő vért felfoghassa.
A kiáltás fölösleges volt, a
disznó ugyanis mindegyiküknél
gyorsabb volt, s mire észbe
kaphattak volna, már ki is rohant
a kapun. Egyenesen az autóbusz
elé, amely az éjszakai műszakból hazatérő munkásokat szállította. A sofőr hirtelen rálépett a
fékre, hogy megállítsa a buszt.
Nem mindennap fordul elő vele,
hogy hajnali fél hétkor disznó
ugorjon eléje. Az ütközést
sikerült elkerülni, de a busz
megcsúszott a havas úton és
nekirohant a kerítésnek. Anton
Hrušovský a többiekkel együtt
félreugrott a jármű elől, amely a
fakerítést áttörve Hrušovskýék

és a szomszéd Vrábeľék háza
között landolt elállva a bejáratot. Miután a busz megállt, a
fiúk előmerészkedtek a konyhából, ahová bemenekültek a
busz elől, kiugráltak az ablakon,
s az utasok is lassan lekászálódtak a buszról, hogy megtudakolják, mi is történt.
– „Megszökött a disznó” –
mondta mérgesen Mária. –
„Még pár perc, s úgyis megdöglött volna, hisz már a kés is a
torkában volt, s valahol biztosan
megdöglik a faluban.”
Az utcán a disznónak nyoma
sem látszott. Még egy csepp vér
sem volt a kásás hóban.
– „No, most mi legyen?” – kérdezte Anton Hrušovský, aki
rendkívül dühös volt, s legszívesebben ott helyben felpofozta
volna Tónot.
– „Hirdesd ki a hangosbemondóban” – javasolta Málik
sógor. – „Hátha valaki látta, nehogy az erdőben kössön ki vagy
beleessen a Rimába!
Hrušovskýnak tetszett az ötlet,
s jobb úgysem jutott az eszébe.
– „Rendben” – bólintott a sógor
javaslatára, s odaszólt Ondronak, hogy ugorjon be a házba a
hivatal kulcsaiért.
1991 óta ő volt a falu polgármestere, így nem okozott gondot bármit is kihirdetnie a helyi
rádióban. Már előtte 20 évig a
helyi nemzeti bizottság titkára
volt, s az első szabad választások után is őt választották
meg az emberek a falu első emberének.
– „Aztán siess utánunk” – kiáltott még Ondro után, – „mi előre
megyünk”.
– „Hahó” – kiáltott utánuk a
busz sofőrje, amikor látta, hogy
elmennek. – „Polgármester úr,
mi lesz a busszal?”
– „Mit tudjam én?” – vakkantott
oda még mindig mérgesen Anton Hrušovský. – „Én rohantam
bele a kapuba? Majd behajtom
rajtad az árát, csak sokat járjon
a szád!”
Mire a hivatal kapujához ért,
Ondrej is utolérte őket.
– „Tónoval menjetek lefelé az
úton, s keressétek, arra szaladt,
míg mi a sógorral kihirdetjük a
rádióban. „
Tóno Ondroval gyors léptekkel
elindultak. Fáztak, mert csak

egy szál ing volt rajtuk. Ondro
cigarettát vett elő, s rágyújtott.
– „Átkozott disznaja” – morgott Tóno. – „Egyáltalán nem
vettem észre, hogy kicsúszott a
feje a hurokból.”
Ondronak csikorogtak a fogai
a hidegtől, s majdnem kiesett a
szájából a cigaretta. – „Fütyülj
rá” – mondta, – „előfordul”.
– „Nem fordul elő, valami van
a szememmel. Ha vezetek is,
bármikor előfordul, hogy nem
veszek észre időben egy-egy
gyalogost, vagy kerékpárost,
már csak akkor, amikor szinte a
kerekeim alá kerül.” Egy pillanatra elhallgatott, s arra gondolt,
vajon nem neveti-e ki Ondro, ha
mindent elmond neki.
– „Lassan teljesen elveszítem
a látásomat, érted? Mint a ló,
akinek szemellenzőt tesznek
a fejére. Rettegek attól, hogy
nemsokára eljön a nap, amikor
az egész világ bezárul előttem.”
Ondro szeretett volna valami
biztatót mondani, de ebben a
pillanatban szólalt meg az apja
a hangosbemondóban, s izgatott
hangon szólította a falusiakat:
– „Tisztelt Polgártársak, hallgassák meg közleményünket…
Ne szarakodj vele, Tóno, nincs
most erre időnk!” – hallatszott
közbe Málik sógor hangja.
– „Tehát” – folytatta Anton
Hrušovský a bejelentést, – „ölés
közben megszökött a disznóm
az udvarról, s kifutott a faluba.
Nem tudjuk, hogy hol van. Felhívom polgártársaimat, hogy
nézzenek szét az udvarukon és
a házuk előtt, s amennyiben valahol meglátják vagy felfedezik,
akkor azonnal jelezzék nekem
vagy valamelyik családtagomnak. A disznót arról lehet megismerni, hogy kés van a torkában.
Közlemény vége.” – „Induljunk
sógor mi is a disznó keresésére”
– de ezt már a hangosbemondó
kikapcsolása után vetette oda
Málik sógornak.
Ondro a közleményt hallván,
elröhögte magát. Ez aztán a
szégyen, egyből a tévét is kihívhatta volna, s ott kellett
volna közhírré tennie, hogy
disznóvágás közben megszökött
a polgármester hízója. Jó, hogy
még a személyi számát nem
adta meg. A templom felé közeledtek.

Gömöri Hírlap
A hirdetés hallatán a falusiak is
előkerültek a házaikból.
Tóno várta, hogyan reagálja le
Ondro az előbbi bejelentését,
hogy lassan kezd megvakulni,
de az már elfeledkezett erről.
– „Forduljunk vissza” – szólalt
meg Ondro. – „Késsel a
torkában ilyen messze úgysem
tudott elmenekülni. Az emberek
biztosan látták volna.”
Tóno megfordult, s a távolban
meglátta az apját a sógorral,
amint a hozzájuk csatlakozó férfiakkal végignézik a portákat, s
próbálják a nyomokból kikövetkeztetni, merre is menekülhetett
a disznó. Málik koma, hogy
javítson a közhangulaton, már
egy üveget és egy poharat tartott
a kezében. Az apjuk odaszólt
nekik valamit, de nem értették
pontosan. Tóno csak a vállát
rándította. – „Csak keresse
magának” – morgott maga elé.
– „Képzeld, ha ezt az egész mai
disznóvágást, s a véres üldözést
bemutatnák a tévében Ausztriában vagy Németországban,
lehet, hogy azok ismét felhúznák a szöges drótot” – morfondírozott Tóno.
Hirtelen a templomból kétségbeesett női sikoltás hallatszott.
– „A templomban van” – vonta
le a sikolyból a következtetést
Ondro. Mindketten rákiáltottak
az apjukra, s már rohantak is
a templom felé. Néhányan az
utcákon keresgélők közül is a
templom irányába vették az útjukat.
A nyolcanéves Mária Lukavská, akit az egész falu csak
Marka ángyonak hívott, még
mindig nem tudta felfogni, mit
is látott. Az első pillanatban
talán azt hitte, hogy maga a
vérző Jézus áll előtte, de a hite
is elhagyta, amikor rádöbbent,
hogy egy disznó az. A kezeit
tördelve, siránkozva rohant ki a
templomból, hogy világgá kiáltsa a szörnyű hírt, hogy Jézus
disznó képében jelent meg, de
egy pillanatra visszafordult, s
ekkor mégiscsak megbizonyosodott róla, hogy mégsem Jézus
az, hisz kés van a torkában, s
a szőnyeg, ahová ledőlt, csupa
vér. – „Lucifer” – ordította, ahogy a torkán kifért, maga Tóno
és Ondro is megrettent egy pillanatra. A vénasszony már a
templomtól tisztes távolságban
várta a további fejleményeket,

s az érkezőket félhangosan
világosította fel: – „Lucifer a
templomban van, ne menjetek
be, inkább siessetek haza, tegyétek ki az ablakba a keresztet
és imádkozzatok!”
– „Ott van a disznó, nénike?”
– kérdezte tőle Ondro. Tónot
nem érdekelte a nyanya jajveszékelése, berohant a templomba, s amikor meglátta őt
az oltár előtt fekvő disznó, felemelte a fejét és fenyegetően
ránézett. A szőnyeg már teljesen
átázott a vértől.
– „Szerencsétlen disznó” –
mormogott az orra alá Ondro,
amikor belépett ő is a templomba, s meglátta a véres szőnyegen
elfeküdt jószágot.
– „Hol van?” – kiáltott már kintről Anton Hrušovský, akivel
még pár ember lépett a templomba. A hátuk mögött már
Marka is visszamerészkedett a
templomba, s megkérte őket,
ne nyúljanak addig semmihez,
amíg a pap meg nem érkezik.
– „Csak nem gondolja mamuska, hogy ő jobban le tudná ölni
mint mi!” – mordult rá a polgármester, mert már torkig volt
az egész disznótorral. Szerette
volna a disznót mielőbb feldarabolva látni otthon a konyhai
asztalon, jóféle házi pálinkát
iszogatva a komával, miközben elkészítik a kolbásznak
valót. Ráadásul még a kaput is
elállta a busz, bejutni sem lesz
egyszerű….
– „Hátha mégis” – szólalt meg
mellette az egyik szomszéd.
– „Talán a pap elől meg sem
szökött volna.”
Anton Hrušovský nem érthette
félre a szarkazmust a szomszéd
szavaiban, s rárivallt: „Ne szarj
fel az istenedet, mert…!”
– „Hogy nem szégyelled magad,
így viselkedni a templomban!” – szólalt meg mellette
felháborodva a vénasszony. –
„Hagyjon békén maga is, van
bajom maga meg az Isten nélkül
is elég” – zárta le a rövid, s nem
túl épületes eszmecserét Anton
Hrušovský.
Eközben Tóno és Ondro a
sekrestye felé indultak és az apjuk felé kacsintottak. Az Málik
komával és pár férfivel hozzájuk lépett. Ondro a mutatóujját
a szája elé tette, jelezve, hogy
egy pillanatra hallgassanak el.
– „Lehet, hogy elaludt” – súgta

oda nekik.
– „Késsel a torkában?” – kérdezte grimaszolva a koma.
Inkább megdöglött.
A férfiak csendben álltak az
ajtóban, s figyelték a disznót,
amely az asztal alatt feküdt,
amelyen egy feszület, pár, még
meg nem gyújtott gyertya, egy
aranyozott kehely és két vagy
három feketekötéses imakönyv
feküdt. Nem mozgott, úgy tűnt,
nem is lélegzik.
– „Talán már tényleg megdöglött” – mondta Anton
Hrušovský. – „Tartsátok meg, a
biztonság kedvéért még egyszer
nyakon szúrom.”
– „Itt nem, polgármester úr” –
utasította el az egyik férfi a társaságból. – „Már így is alaposan
összemocskolta a szőnyeget. S
mi lesz, ha megint magához tér,
s elkezd rohangálni a templomban? A pap megölne bennünket.”
– „A tiszteletes úr senkit nem
ölne meg, de én letépném a
fületeket, ha itt még nagyobb
felfordulást csinálnátok” – szólt
közbe a férfiak vitájába igen
erélyesen Marka ángyo.
– „Mondtam már, hogy hagyjon bennünket békén” – vágott
vissza Anton Hrušovský, s
odalépett a disznóhoz. Óvatosan belerúgott a disznó
élettelen lábába, aztán megint
még erősebben, de a disznó nem
mozdult. – „Nem él az már” –
állapította meg. – „Tóno, Ondro
– húzzátok ki innen”.
A testvérek lehajoltak, hogy
megfogják a disznó lábát, de
Marka ángyo nem hagyta anynyiban a dolgot. – „Még mit
nem! Végig akarjátok húzni a
vadonatúj szőnyegen? Ki fogja
kipucolni, talán a feleséged? Lehetne bármilyen hosszú is az év,
az akkor sem lépne be a templomba. Hozzatok egy talicskát,
s vigyétek ki azon! S a szőnyeg
tisztítását meg kifizeted, főnök
úr! Nehogy azt hidd már, hogy
te mindent megengedhetsz
magadnak!”
Amíg Ondro visszatért a talicskával, a polgármester Marka
ángyoval egyezségre jutott,
hogy hétfőn ad neki kétszáz
koronát a szőnyeg kitisztításáért, s többet már hallani
sem akar róla.
Végre sikerült a disznót hazaszállítani (igaz, a kerten át
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kellett menniük, mivel a kapuban elállta volna az útjukat a
busz), s amikor meggyújtották a
szalmát, a disznó utoljára még
felugrott, de pár bizonytalan
lépés után lezuhant a hóba. Végleg megdöglött.
– „Na, végre vége, igyunk erre
a nagy ijedtségre” – vonta le
az esetből a tanulságot Málik
koma.
Tóno egy kicsit odébb állott, s
lassacskán kezdte elveszteni a
látását.
Juhász Dósa János fordítása

Tibor Durdjak
Jézuska
Szemlélem a képet –
a szalmán Jézuska fekszik
Figyelem a képet mely drága
keretben feszít
Figyelem a képet és gyermekkorom látom
ifjúságom vásznán, mikor
minden más volt
ministránsként Isten közelében voltam...
s csak évek multán látom
magam feladatomban
mely úgy adatott – sehogy el
ne vesszen
a varázslatos kis szó: kedvesség – jóság – szeretet...
Mit kevés gyerek élt meg
szépséges emlékekben
átélem szépségét mi ért gyermekségemben:
szerény alázatot, kukoricakását
s mamóka bőségét, habzós
pohárkáját,
szeretet illatát, telve mézzel –
Szepességgel...
mennyi mindent kaptam
s kivel ünnepeljem???!,
mikor nincs senki sem –
csaknem már senki sem
itt szomorkodom verseimben,
óhajtva – forduljon az idő
kereke.
Téged kérlek, Isten...
nem kapok rá választ
s nincs aki segítsen
Bettes István fordítása
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A hónap műtárgya a rimaszombati
Gömör-Kishonti Múzeumban: 1787-es naptár
A hónap műtárgya a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumban egy 1787-es, 14,5 x 8,5
cm méretű, 93 oldalas naptár,
amely a múzeum könyvtárának
legöregebb szlovák naptárának
számít.

A naptár elsődleges feladata, s
kiadásának fő oka az időben való
tájékozódás. Magyarországon a
16. században jelentek meg az
első naptárok, míg a szomszédos
európai országokban már a 15.
században is kelendő portékának
számítottak. A könyv alakban
megjelenő naptárak a 18. század
végén a Biblia mellett a legfontosabb kiadványok közé tartoztak,
s nemcsak a gazdagok polcára
kerültek fel. Magas példányszámban jelentek meg, így tisztes
megélhetést biztosítva a nyomdászoknak és a könyvkötőknek.
Elsősorban
puha
kötésben
árulták őket, hogy a kevésbé tehetősek számára is elérhetőek
legyenek, s általában a vásárokon

lehetett beszerezni egyenesen
a könyvkötőktől, akik maguk
árulták a portékájukat. Természetesen a gazdagabbak kemény
díszkötésben is megrendelhették.
A Nowý a Starý Kalendář, Na Rok
Krysta Pána 1787 nevet viselő
naptárt 1905-ben ajándékozta a
rimaszombati múzeumnak Jozef
Kolbenheyer. A naptár szlovakizált cseh nyelven, német neogótikus betűket (svabach) használva
jelent meg Ján Jozef Tumler besztercebányai nyomdája jóvoltából,
aki a klasszikus fekete mellett
egyes szövegrészek kiemelésére
piros színt is használt a naptárban.
A naptár mérete 14,5x8,5 cm,
egyszerű papírborításban, növénymotívumos díszítéssel. A 93 oldalon az egyes hónapok feltüntetése és ismertetése után (megtalálhatjuk a személynevek és
ünnepek listáját, a nap és a hold
aktuális állását) üres lapokat is
tartalmaz, amely jegyzetelésre adott lehetőséget, így a naptár egyúttal
jegyzetfüzetként-naplóként
is szolgált. A múzeumban található naptárban is találhatók feljegyzések, valószínűleg egykori,
az utókor számára ismeretlen
gazdája gazdasági és otthoni jellegű feljegyzéseit tartalmazza.
A naptári részt követően hasznos
tudnivalókat is tartalmaz a naptár,
így az 1787-ben esedékes vásárok
jegyzékét, az egyes pénznemek
átváltási árfolyamait, ahogy
a tetvekről, a patkányokról, a
lótenyésztésről, a faültetésről is
kaphatunk hasznos tanácsokat
– tájékoztatta lapunkat Iveta
Krnáčová, a Gömör-Kishonti
Múzeum könyvtárosa.
jdj

Január 15.: Újévi koncert a FRAGILE együttessel
A 2016-os esztendőt is ünnepi koncerttel
indítja a rimaszombati Kereskedelmi- és
Szolgáltatóipari Szakközépiskola. Gustáv
Beláček operaénekes és az evangélikus
templom után a FRAGILE énekegyüttes
koncertje következik január 15-én, pénteken 18.00 órától a Városi Művelődési Központban.
Beyoncé, Michael Jackson, Real Group, Stievie Wonder, Tina Turner, George Michael, Sting
és mások slágerei is felcsendülnek a neves
személyiségekből (Braňo Kostka, Soňa Norisová, Jana Golis, Helena Krajčiová, Svetlana
Rymanenko, Slavo Košecký, Csontos Vilmos,
Kamil Mikulčík) álló FRAGILE rimaszombati
koncertjén. Az a cappella, vagyis hangszeres
kíséret nélkül a dalait előadó együttes több
alkalommal megszerezte az OTO-t, de a
Kristályszárnyat és az Év albuma elismerést is.
Jegyek 12 eurós áron kaphatók a helyszínen, a
Turisztikai Információs Központban és a Kereskedelmi- és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
titkárságán.

Dogmák és kételyek a Gömörország
téli számában

A folyóirat védnöke, Tőzsér
Árpád köszöntésével indít a
Gömörország téli száma, amely
több hosszabb tanulmányt is
közöl, így a székely írásról és
gömöri vonatkozásairól, valamint Rimaszombat jelképeinek
hányatott sorsáról.

A lap központi írása, B. Kovács
István tanulmánya Rimaszombat jelképeinek hányatott sorsát
ecseteli, különös tekintettel a két
évvel ezelőtt Leon Sokolovskýval
lefolytatott parázs vitájára. B.
Kovács
végkövetkeztetésként
leszögezi: „Rimaszombat város
címere kék alapra helyezett, aranynyal és ezüsttel fegyverzett, fekete
tollazatú ezüst sas. Ez szerepelt a
címeres pecsétjében is. A város
hagyományos színei az ezüst (fe-

hér) és a kék. Zászlaját is ezek a
színek díszítették.” Zsupos Zoltán
a székely írás és annak gömöri
vonatkozásairól értekezik, míg
Békési Gábor az Edelényben
megtartott irodalmi konferencián,
Regős Sándor költészetéről elhangzott előadását közli a lapban.
A téli számban jelent meg a közelmúltban elhunyt Danis Tamás
utolsó írása is, aki a jánosi bencés
apátsági templom 140 évvel ezelőtti felújításáról értekezik. Folytatja
a lap Kiss László Palócföld orvosait (La Rose Ferenc) és Gaál
Lajos és Puntigán József Nógrád
természeti örökségét bemutató sorozatát (ez utóbbiban Fülek vára
került terítékre). A Futárszalonban a költőként ritkán megszólaló
Kövesdi Károly két versét és a budakeszi Mester Györgyi novelláit
olvashatjuk, ahogy fellapozhatjuk
Benik András hagyatékát is. Közlik a Magyar Örökség Díjat kapott
E. Kovács László méltatását is B.
Kovács István tollából, míg Pelle
Tibor és Jávorszky Tibor Danis
Tamástól búcsúzik.
A folyóirat már beszerezhető
a rimaszombati Tompa Mihály
Könyvesboltban illetve a szerkesztőség címén (Gömör-Kishonti
Múzeum Egyesület, Vasutas u.
1., 979 01 Rimaszombat, tel.:
0905/846 618, e-mail: gemamuz@
gmail.com ).
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A Gemerské zvesti – Gömöri Hírlap hirdetési árjegyzéke
Rimaszombati tájékoztató közlöny
(érvényes 2016 január elsejétől)

Soros hirdetés:
1 szó (a telefonszám egy szónak
számít, a határozott névelőt nem
számítjuk külön szónak) ........ 0,17 €

Keretes hirdetés:
1 cm ² ...................................... 0,56 €
egész oldalas (190x272mm) ... 289,40 €
½ oldalas (190 x 136mm) .... 144,70 €
½ oldalas (93 x 272mm) ...... 141,65 €
¼ oldalas (93 x 136mm) ........ 70,82 €
¼ oldalas (93 x 141mm) ........ 73,43 €
1/8 oldalas (93 x 68mm) ....... 35,41 €
1/8 oldalas (44 x 142mm) ..... 34,98 €
Címlap:
1 cm² ...................................... 1,66 €
¼ oldalas (93 x 136mm) ..... 209,95 €
¼ oldalas (93 x 141mm) ..... 217,67 €
1/8 oldalas (93 x 68mm) ..... 104,97 €
1/8 oldalas (44 x 142mm) ... 103,71 €
A címlapon a színes hirdetésre 20 %-os
pótlékot számítunk fel.

Színes hirdetés – pótlék 10%

A lap színes oldalai a következők:
1, 4, 13 és 16.
Kedvezmények ismételt hirdetés esetén:
3-5- szöri megjelentetés esetén
10 %
6-10- szeri megjelentetés esetén
15 %

11–20- szori megjelentetés esetén
20 megjelentetés felett 		

20 %
25 %

Kifizetett, de lemondott hirdetés esetén a
hirdetési díj 50 százalékát térítjük vissza.
Hirdetés felvétele:
gemerskezvesti@rimavskasobota.sk,
gomorihirlap@rimavskasobota.sk
tel: 047/ 5604 674, 047/ 5604 676
A szerkesztőség címe: Gemerské zvesti –
Gömöri Hírlap, Rimavskosobotské informačné
periodikum, Svätoplukova 9, II.posch.,
kanc.15/15a, 979 01 Rimavská Sobota
Megjelenés: kétheti lap, megjelenik minden
második hétfőn.
Hirdetési határidő: 5 munkanappal a megjelenés előtt 13.30-ig.
A hirdetést az alábbi módon fizethetik ki:
a.) készpénzzel a Városi Hivatal pénztárában
(Svätopluk u. 9., földszint)
b.) Rimaszombat Város számlaszámára:
Svätopluk u. 9., 979 01 Rimaszombat,
Banki adatok: VÚB, a. s.
Számlaszám: 29029392/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0000 2902 9392
BIC:SUBASKBX
Variabilný symbol: a hirdetés száma (2016xx)
IČO: 00319031,
DIČ: 2021230398
A bizonylatot illetve az igazolást az átutalásról
kérjük a szerkesztőség e-mail címére elküldeni.
Ellenkező esetben a hirdetést nem áll módunkban
megjelentetni.

