Kép és szöveg: jdj

Milan Murgaš leköszönő megyeelnök az utolsó lehetséges időpontra hívta össze az új
megyei közgyűlést, hogy a megválasztott képviselők és az elnök is letehessék esküjüket.

A gazdasági válság miatt határozott úgy a rimaszombati Városi
Hivatal, hogy megválik nyolc nyugdíjas munkatársától, köztük három
osztályvezetőtől.

Még karácsony előtt, december 18.-án emlékezett
Rimaszombat a második világháború borzalmai alóli
felszabadulásra a Tompa téren álló hősi emlékmű előtt, ahol
Cifruš István polgármester mondott ünnepi beszédet, aki
röviden vázolta az akkori történéseket.
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Rimaszombat egyes városrészei háború előtti állapotokat idéznek.
Köszönhetően felelőtlen polgártársainknak, akik pár centes haszonért, amit
elisznak a közeli parkban, képesek embertársaik életét veszélyeztetni.
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Elkezdték az egykori törvényszéki palota
renoválását, s a tervek szerint négy év
múlva végre ideköltözhet a ma még több
épületben, nem igazán jó körülmények
közt működő Rimaszombati Járásbíróság.

gemma, fotó: jdj
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Iskoláink, közösségeink is év vége lévén karácsonyi hangulatot teremtettek, s
meghitt műsorokkal, ajándékosztással várták a karácsonyi ünnepeket.

A rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában
ajándékosztással ért véget az ünnepvárás, s a
diákok nemcsak a Szülői Szövetség jóvoltából
kaptak ajándékokat, hanem egymást is
megajándékozták.

Tamásfalán a Kiút a Jobb Életért Polgári
Társulás és a Csemadok helyi alapszervezete
készített ünnepi műsort, amelyen Tarics Péter
és Povinszky Elvira lépett fel.

A Gömöri Hírlap nevében ezúton is szeretnénk
megköszönni a számtalan karácsonyi képeslapot és
üdvözletet, amellyel elhalmoztak bennünket. Külön
köszönjük az alábbi verset, amelyet Horváth Csabától
kaptunk.
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A Gömör-Kishonti Népművelési Intézetben
mézeskalácsot készítettek. Fotó: gecse és amb

Délelőtti istentisztelettel kezdődött a díjátadó ünnepség a református
gimnáziumban, ahol Fábry Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere a Fábry
János Ösztöndíjat adta át az öt nyertesnek.
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Évekig készültek rá, s 2009 december 19.-én végre színre került a
balogfalai kultúrházban a helyi Fürtöcskék hagyományőrző csoport
előadásában a Lakodalmas.
Két nap alatt két komoly roma kulturális rendezvényre került
sor a gömöri régióban. Rimaszombatban Vonópárbaj címmel
prímások versenyére került sor, míg Cakóban regionális roma
fesztivált rendeztek.
(További képek virtuális fotóalbumunkban www.picasaweb.
google.com/gomorihirlap)
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Opus – 2009/3

Katedra – 2009/december

A rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok, 1989-1992
(Fórum Kisebbségkutató Intézet)

Sajó Sándor: Harangszó az Ipoly partján

Lacza Tihamér

Sajó Sándor: A honszerető költő és pedagógus

Könyvesbolti kedvezmény
2. hét

„Hol egy magyar, hol egy szlovák
egyéniség tűnik elő. A Rima völgye és a
vele szomszédos táj kiváló szlovák
fiaknak is bölcsője” – írja Szombathy
Viktor azon írásában, amely a
Gömörország c. kötet legújabb, immár
negyedik kiadásában szerepel.

Juhász Dósa János

1992
(A Lelkesedés és kiábrándulás című kötetből, Magyar
Elektronikus Könyvtár, Budapest, 2005)

Még novemberben kértük olvasóinkat, hogy lepjenek meg humoros képeikkel. De úgy látszik, az elmúlt év nem sok jókedvet hozott
olvasóink számára, mert egyedül Agócs Tamás lepett meg bennünket pár képpel. Így úgy döntöttünk, hogy saját tavalyi termésünkből
válogatunk, méghozzá olyan képekből, amelyet nem igen mertünk volna berakni az év során.
Most viszont még nyerhetnek is velünk!

Korláton, miután a választási kedv elérte a 10
százalékot, a bizottság tagjait ezzel a marhakolbásszal
lepte meg az egyik állandó választási tag. Elfogyott.
Az év képe: s mivel Marián Kluvanec fotója igencsak mélyértelmű, Önöket
szeretnénk megkérni, hogy lepjenek meg bennünket frappáns, de azért a
nyomdafestéket is eltűrő képalával. A győztes pályamű jutalma 20 euró.

Forgon János puszibegyűjtés közben.

S egy-egy titkos pillanatfelvétel munkatársainkról.
Volt szerkesztőnk, Homoly Erzsébet már
szabadúszóként. De a mosolya a régi.

Ezt a magányosan ázó wécécsészét Csízben, a
választási kampány hajrájában kaptuk lencsevégre.
Csölle Edit választási nagygyűlésen
Nem tiltakozott.
habos süteményt majszol.

Mindenkinek köszöni a Vöröskereszt Rimaszombati Területi Választmánya

Farsangi rögtönzések

XIV. Városi Bál – január 16.

XXXV. Duna Menti Tavasz – jel. febr. 25.-ig
Dialógusok 2010 – Értékmegőrzés az oktatásban és a közművelődésben

Rimaszombat városa

HIRDESSEN MAGYARUL IS!

Rimaszombat városa

Ajánljuk figyelmükbe!

Uszoda nyitva tartása
október 1.-től

Téli stadion nyitva tartása
január 4.- január 10. között:

Restaurant
Košická cesta, Rimavská Sobota

Kacsaspecialitások:
Sült kacsacomb
Rozmaringos kacsacomb
Minőségi és olcsó elszállásolás
047/56 22 517, 0905 745 308
Felveszünk recepcióst, pincért,
szakácsot és kisegítő személyzetet
(ZŤP igazolvánnyal)

Már hagyománnyá vált, hogy decemberben Rimaszombat
városa megjutalmazza a legsikeresebb sportvezetőket és
edzőket. Nem volt ez másképp az idén sem, s tizenketten
vehettek át elismerő oklevelet Cifruš István polgármester
kezéből.

