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Eljött az euró ideje
Bekövetkezett az, amire már évek óta vártunk. Szlovákia 16. országként az euróövezet tagja lett. A közös pénz
tíz évvel ezelőtt, 1999-ben kezdte meg a karrierjét, de
akkor még csak ún. elszámolási egységként működött.
A bankjegyek és pénzérmék bevezetésére 2002-ben
került sor, s eddig Ausztria, Belgium, Finnország,
Málta, Ciprus, Olaszország, Portugália, Franciaország,
Görögország, Luxemburg, Hollandia, Írország, Spanyolország, Németország és Szlovénia csatlakozott az
euróval fizető országokhoz, így az euróövezetben ma
több mint 320 millió ember él.
Két hétig még a szlovák korona is érvényes fizetőeszköz lesz, bár a boltokban és a hivatalokban már
csak eurót adnak vissza. Az árfolyam 1 euró/30,1260
korona. Az átállás miatt számos hivatal zárva lesz az
elkövetkező napokban vagy korlátozza szolgáltatásait.
Január 17-étől már csak az euró lesz érvényben, de január 19-ig a bankok még kezelési költség felszámolása
nélkül váltják be a megmaradt koronát. A fémpénzeket
egyébként június 30-ig, a papírpénzeket pedig december 31-ig lehet beváltani. A pénzkiadó automaták már
többnyire az új esztendő első perceiben is működtek,

s zavartalanul álltak át az euró kiadására. Fokozottan
vigyázzanak ebben az időszakban arra, hogy a boltokban koronával kifizetendő összeg legfeljebb négyszeresen haladhatja meg a tétel kiegyenlítésére átnyújtott
összeget. A koronában kiadott postabélyegek egész évben érvényesek, s azokat kombinálni lehet az euróban
kiadott bélyegekkel.
A tervek szerint az euró-bevezetése nem jár majd
áremelkedéssel, Szlovákiában kiadtak egy etikai szabályzatot, amelyhez a kereskedők és más cégek nagy
része csatlakozott. Kötelező a termékek kettős árazása
is az árak összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében.
Rimaszombatban a nyitva tartó boltokban többnyire zavartalanul folyt az átállás illetve a kettős fizetés, s mind a boltokban, mind a standokon már eurót
adtak vissza a vásárlás után. A boltok már napokkal az
új esztendő beköszönte előtt kicserélték árcéduláikat
(lásd. felvételünkön). A vonatokban viszont a kalauzok többnyire még nem rendelkeztek megfelelő men�nyiségű, a visszaadáshoz szükséges eurócenttel.

Az új esztendő, ha másra
nem, a reménykedésre és az
ígéretekre mindig megfelelő
alkalom. Van, aki bevallja, van,
aki nem, de a lelke mélyén
mégis mindenki vár valami
mást az új évtől. Legfeljebb, ha
nem jön be, vagy nem sikerül
megtartani az ígéretünket,
nem nézünk tükörbe egy ideig.
S aztán minden megy tovább.
Ez az év, ha másért nem, azért
lesz különleges számunkra,
mert elsejétől beléptünk az
eurózónába, s megszűnik a már
jól megszokott (cseh)szlovák
korona, s amíg eddig leszoktattuk magunkat az aprópénzről,
most ismét fillérekben (akarom
mondani centekben) fizethetünk. Van, aki majd csak most
ismerkedik vele, de akadt
olyan is, akinek már ezt hozta
a Jézuska a karácsonyfa alá
startcsomag formájában. De
ahogy minden mást, ezt is gyorsan megszokjuk majd. Lapunk
az elmúlt évben többször élt át
nehéz pillanatokat, mégis talán
az egyik legnyugodtabb évét
zárta, hisz munkatársai nem
változtak, s ez errefelé már
igen nagy szó. Hogy a jövő mit
hoz, azt még a legoptimistábbak sem mernék megjósolni,
de fölösleges is talán ennyire
előre szaladni. Egy a fontos,
hogy az olvasóink továbbra
is felvállaljanak bennünket,
s velünk együtt a magyarságunkat is. A tét ugyanis ebben
a régióban is egyre inkább erről
szól. Szóval nem babra, hanem
nyelvünkre megy a játék.
Köszönjük hűséges olvasóinknak, hogy velünk tartottak,
s elvárjuk Önöket 2009-ben is.
Jó olvasást kívánunk!

Vadex Kft.,

Rimaszombat Húsvár
AkciÓ: sertéscomb csont nélkül 139 Sk/kg

fagyasztott kacsa 95 Sk/kg -tól
Bartók B. 24., Rimaszombat

jdj, fotó: lr

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy lapunk ára nem emelkedett, s 0,33 euróért vásárolható
meg a régió standjain, a postákon és a rimaszombati Tompa könyvesboltban.
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Gömöri fény Magyarországért
A nagy magyar télben picike tüzek gyúltak a
Kárpát-medencében a téli napforduló, azaz
december 21-e napján. A Hun Karácsony napján egykoron is a lenyugvó nap felé sólymokat
röptettek, majd a sólyom földre szállta után
tüzeket gyújtottak. Az ősi szokáshoz hűen a
Magyar Szövetség által meghirdetett Fénylánc
Magyarországért megmozdulásba rimaszombati és környékbeli civilek is bekapcsolódtak. Az
alsópokorágyi hegyormon gyűltek össze a Bástya
Egyesület íjászai és barantásai, a 4. sz. Hatvani
István Cserkészcsapat cserkészei, a Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozgalom hazafiai, az alakuló
Felföldi Motoros Egyesület tagjai, hogy a közösen meggyújtott és táplált tűz lángjánál értékeljék az elmúlt esztendőt. Egymásnak kifejtették,
hogy mit nem állt módjukban megcselekedni
az elmúlt esztendőben, s kitűzték a 2009-es
év céljait is, tudatosítva, hogy nem őriznünk és

ápolnunk kell ezt a jelképes tüzet, hanem a következő köteg rőzsévé, a következő öl fává válva,
táplálni és éltetni kell azt. A tűznél összegyűltek
a Magyarok Szövetségének a köszöntőjével összhangban megértették, hogy most rajtunk, mindannyinkon a sor, hogy pótoljuk a hiányt, és ne
hagyjuk a következő nemzedékre, amit nekünk
kell elvégeznünk. A tűz melege körül tett önvallomások új erőt adtak a cselekvéshez, s bebizonyosodott, hogy erősödik a gömöri civil összefogás, amely igazolja, hogy „aki valóban békére
törekszik, azt nem lehet semmiféle harcba sodorni, s az indulatok, a szenvedélyek úgy törnek
meg szelíd állhatatosságán, mint sziklán a hullámok, és a legvadabb támadások is legfeljebb a
testben tesznek kárt, de a lelkében, halhatatlan
szellemében soha.”
Homoly Erzsébet

Új püspöke van a gömöri egyházmegyének
XVI. Benedek pápa elfogadta Eduard Kojnok eddigi rozsnyói megyéspüspök kérelmét, és helyébe az addigi koadjutort, Vladimír Filot nevezte
ki az egyházmegye élére. Az eddigi megyéspüspök, mivel betöltötte 75. életévét, a Szentszéknek benyújtotta lemondását, amit el is fogadtak
a Vatikánban. Az új megyéspüspök, Vladimír
Filo 1940. január 15-én született Gányban. Pozsonyban szentelték pappá 1962. július 25-én.
II. János Pál pápa 1990. március 17-én nevezte
ki püspökké. 2002 óta a Rozsnyói Egyházmegye
koadjutoraként működött. A magyarul is jól beszélő rozsnyói püspök Szencen, Nagyszombatban, Gútán és Érsekújvárott volt káplán. 1976-től
Nagycétény lelkipásztora volt 1990-ig, amikor is
püspökké nevezték ki. A pozsonyi szeminárium
rektoraként is tevékenykedett. Az új rozsnyói
megyéspüspök a jog- és filozófiatudományok
licenciátusi fokozatával rendelkezik.
jdj

Ismét leolvassák
a gázórákat
Január 2. és 18. között ismét leolvassák
a gázórákat, amit a Szlovák Gázművek a
pénznemváltással és az új árjegyzékkel
indokol. Amennyiben másodszor is sikertelen lenne a leolvasás, a cég képviselője
borítékot hagy a helyszínen, amelyet a
gázműveknek kell visszaküldeni a gázórán
szereplő számadat feltüntetésével. De a
0850 111 363-as telefonszámon is bejelenthetjük az óra állását.

A „jó hír” hozói
Országos kezdeményezésbe kapcsolódtak be a gömördétéri katolikus hívek
Mgr. Slavomír Marko tisztelendő úr
vezetésével 2008. december 26-án.
Betlehemezéssel, aminek hagyományai
a középkorra nyúlnak vissza, a „JÓ HÍR”
alapítvány 14. évfolyamát voltak hivatottak
támogatni, amely az afrikai kontinensen
található Kenya szalmakunyhóiban élő
árva gyermekeit, és a Mwangaza negyedében lévő rehabilitációs központot
segíti, ahol drogfüggő fiatalokat kezelnek, továbbá az összegyűjtött pénzből az
alapítvány a bántalmazott nőket, lányokat
védelmezi, valamint a Turkan körzet
ivóvizes kútjait tartatja rendben. Détérben
23 helyre voltak hivatalosak a betlehemezők, ahol nagy szeretettel és vendéglátással fogadták őket. Köszönet nekik és
az Isten áldása kísérje tevékenységüket.
Karácsonykor az emberek talán szívesebben adakoznak, főképpen, ha ilyen nemes
célra tudják felajánlani az adományukat.
Singlár Ivett, Gömördétér

Rendőrségi krónika
Gyalogost gázolt halálra

Gyereknevelés vállalkozóira
Arról már korábbi számainkban beszámoltunk,
hogy az állam a második és a harmadik születendő gyermek után is megadja ez évtől a 25 ezer
(829,85 €) koronás támogatást, amely 20 440
koronás (678,48 €) pótlékból és az egyébként is
minden gyermek után járó 4 560 koronás (151,36
€) születési járulékból tevődik össze. Ugyanezen
törvény lehetővé teszi a gyermekgondozást három éves korig vállalkozói engedélyre is. Ebben
az esetben a vállalkozó kapja meg az anyasági járuléknak megfelelő összeget, azaz 4 780 koronát
(158,67 €). Ha a szülő a gyermekét pl. a nagymamára bízza, s nem döntenek úgy, hogy kiveszik
a vállalkozó engedélyt, akkor is gondoskodhat a

gyerekről, s ebben az esetben a gondozó 1 195 koronára (39,67 €) jogosult. Bővebb információért
és tájékoztatásért mindenképpen keressék föl a
Munka, Szociális és Családügyi Hivatal gyámhatóságát.
Január elsejétől 3 € 32 centtel, azaz száz koronával emelkedik a családi pótlék összege. A múltbeli 17 € 92 cent helyett a jövőben 21 € 24 cent lesz
a pótlék, amelyet a következő években mindig
január elsejétől, a létminimumtól függően valorizálnak. A második és harmadik gyermek születésekor a szülőknek 678 € 48 centet fizetnek ki.
he

Karácsony szentestéjén Rimajánosi
mellett halálos balesetet szenvedett egy 53
éves uzapanyiti gyalogos, akit egy Mercedes Benz gépkocsi gázolt el, amelyet egy 32
éves szlovén állampolgár vezetett. A vizsgálat a sofőrnél nem állapított meg alkoholos
befolyásoltságot. Az autón 9 958 eurós
(300 ezer korona) kár keletkezett.

Meghalt egy kisfiú

Meghalt egy mindössze kéthetes kisbaba
Ratkón. A gyerek anyja reggel észlelte,
hogy a gyerek nem lélegzik és azonnal
kihívta a gyorsmentőket, de azok már csak
a halál beálltát tudták megállapítani. Az
orvos nem állapított meg idegenkezűséget, de a halál pontos okát csak a boncolás
állapítja majd meg.

Városunk életéből
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Névjegy

Megkérdeztük a Városi Képviselő-testület három képviselőjét, hogy hogyan értékelik
a 2008-as esztendőt, s mit várnak az új évtől.

B. Kovács István

Magánemberként
örömmel
és megnyugvással, hisz a család dolgai rendben vannak. A
munkahelyemen alapvetően az
intézmény Daxner utcai székházának tervezett felújítása volt
középpontban. Tavasszal elhunyt a Nagybalogon
született Szepesházy Kálmán, aki a Simonyi Alapítvány révén mindenét a felvidéki magyarságra
hagyta. Az ezzel kapcsolatos teendők is rengeteg
időt vettek igénybe. Szeretettel őrizzük emlékét.
Maradék időm javát a Gömörország c. folyóirat
és a Gömör-Kishonti Téka c. sorozat szerkesztése, s az 1904-ben megjelent vármegyei monográfia újrakiadása kötötte le.
A közélet terén azt tapasztalom, gyakorta rossz
irány(ok)ba megyünk. Magam ugyan elhagytam
a pártpolitikát, de tagja lettem a városi képviselőtestületnek. Ott is az értékrend torzulásaival
kell szembesülni. „Közösségi” életünkben mármár a bomlás jelei tapasztalhatók. Nemzedékem,
amely 1989 novemberét követően állt csatasorba, fáradtnak látszik, s a fiatalabbak csak gyéren
kapcsolódnak be a közösségi ügyekbe.
Jövőre Kálvin János születésének 500. évfordulójára emlékezünk. Szeretném, ha sikerülne átadni a Református Tudományos Gyűjtemények
székházát, benne a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház múltját bemutató állandó kiállítással. Jövőre lesz Ferenczy István újratemetésének 100. évfordulója. Ennek kapcsán időszerű
volna a Ferenczy-kripta felújítása. S jövőre lesz
huszadik évfordulója a „rendszerváltás”-nak.
Magam rendhagyó módon készülök erre. Jubileumi, 10. évébe lép folyóiratunk, a Gömörország.
A gömöri gyökerekkel rendelkező Radnóti Miklós születésének 100. évfordulójára emlékezünk.

Sebők Valéria

Ami a munkámat illeti, elégedett vagyok. A Közös Tanügyi Hivatal több sikeres összejövetelt
szervezett, nagyon jó visszhangja volt a novem-

beri feledi konferenciánknak
is, amelynek az új oktatásügyi
törvény megismertetése volt
az elsődleges célja. A Csemadok Területi Választmányának
akciói is rendben lezajlottak,
megpróbáltuk maximálisan kihasználni a lehetőségeinket, s szerintem a képviselő-testület is többnyire jó döntéseket hozott.
Nem rajtunk múlt a Ferenczy István Alapiskola
megszűnte, bár ez a döntés mégis nagyon fájdalmasan érintett. A családi életben is többnyire az
örömpercek voltak túlsúlyban, a gyerekeimben
sok-sok örömömet lelem. Amennyiben ilyen lesz
a 2009-es esztendő is, akkor nem lesz okom sok
panaszra.

Bán Zoltán

A költségvetés egy kicsit rázós
volt, főleg a futball miatt, de
végül a futballnak is köszönhetően a társadalmi szervezetek
kaptak egy jelentősebb összeget.
Ez akár egy szép hagyományt
is elindíthat. Nagyon szeretném megdicsérni a
Városi Közterület-fenntartó Vállalat igazgatóját és munkatársait, nagyon szép eredményeket
értek el, s hadd emeljem ki az akasztóhegyi árok
kitisztítását, amely hosszú évek óta volt napirendi téma, s most végre megvalósult. Zöldövezetet
alakítunk ki, virágokat ültetünk, de üdvös lenne, ha ebbe a munkába az iskolák is tevékenyen
bekapcsolódnának. Nagy fájdalmam a Ferenczy
Alapiskola megszűnése, ami elsősorban gyarló
emberi mulasztásoknak „köszönhető”. Ami a
családot illeti, az Úristen megsegített bennünket,
s tettük a dolgunk. Jövőre szeretném, ha a szokásos kívánság, a „Bort, búzát, békességet!”-ből a
békesség kerülne az első helyre, hiszen ideje lenne, hogy megtalálják az összhangot civil szervezeteink. S egyházgondnokként is van egy tervem,
2010-re szeretnénk az orgonát felújítani.
jdj, fotó: moly

Margitka az első újszülött
Az idei év első újszülöttje a rimaszombati kórházban harmincöt perccel éjfél után látta meg
a napvilágot. A bátkai Farkas Margitka szülei
harmadik gyermeke, s 3 kg 50 grammot nyom,
s 52 cm. A 27 éves édesanyától, Farkas Hildától
megtudtuk, hogy Margitka már a harmadik lány
a családban, s azért tervezték be, mert mindenképpen szerettek volna a lányok mellé fiútestvért
is. S mivel Margitka már 2009-ben született, ő is
megkapja a törvénymódosítás után immár harmadik gyereknek is járó egyszeri, 678,49 € (20
440 korona) támogatást.
Kép és szöveg: amb

2009 január elsejével
Juhász Dósa János lett a Gömöri
Hírlap és Marian Kluvanec,
a Gemerské zvesti főszerkesztője.

Juhász Dósa János

1969-ben született Rimaszombatban, s Balogfalán él. 1991-97 között a
budapesti ELTE magyarszínháztörténet szakán
folytatott tanulmányokat.
Budapesten 1991 és 98 között a Nemzetközi Előkészítő Intézet kulturális menedzsereként tevékenykedett. 2000 és 2003
között a Tompa Mihály Országos Vers- és
Prózamondó Verseny szakmai vezetője, s
2001-2003 között a Csemadok Rimaszombati Területi Választmány titkára volt.
2004-2006 között a Vasárnap c. országos
hetilap felelős szerkesztője, s 2007 novemberében nevezték ki a Gömöri Hírlap
főszerkesztőjévé. Több folyóirat (Tiszavirág, ERESZ, Szőrös Kő, Gömörország,
Balogfalai Hírmondó) alapító szerkesztője, s rendszeresen publikál szlovákiai és
magyarországi lapokba. 2008-ig az Egressy
Béni Országos Színjátszó Fesztivál szakmai
vezetője volt.

PhDr. Marián Kluvanec

1981-ben született
Komáromban. Tanulmányait a nyitrai Konstantin
Filozófus Egyetemen
végezte újságírás-német
nyelv és irodalom szakon.
Már tanulmányai alatt dolgozott a nyitrai
Hviezda FM Rádióban, de munkatársa volt a Markíza Televíziónak, a SME,
a Hospodárske noviny és a Live! c. lapoknak is. Szerkesztette a Hráč c. havilapot
és a www.hry.sme.sk internetes portált is.
A publicisztika mellett Kluvanec tudományos és pedagógiai munkásságot is folytatott, 2005-től doktoranduszként működött
a nyitrai egyetem Irodalmi és Művészeti
Kommunikáció Szakán, s elsősorban a populáris kultúra és masszmédiák szerepével
foglalkozott. Kutatásainak eredményeit
különböző hazai és külföldi lapokban
publikálta.

Kilengések nélkül

Bikasütéssel köszöntötték az új esztendőt
Rimaszombat lakói. Nem hiányozhatott a diszkó sem, s éjfélkor a szervezők
csokieurókat osztottak szét az ünneplők
között. A szilveszter és az új esztendő
köszöntése nagyobb kihágások nélkül telt
el a városban, tudtuk meg Berecz Pétertől,
a Városi Rendőrség vezetőjétől.
amb, mak
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Átadták a Fábry János
Tanulmányi Ösztöndíjat
Karácsony előtt az egyik legszebb
ajándékot kaphatta meg a Tompa Mihály
Református Gimnázium három diákja,
elismerték és ösztöndíjjal támogatták
közösségben kifejtett munkájukat.
Egy éve januárban Fábry János (1830–1907)
halálának 100. évfordulóján a Gömöri Múzeum
alapítójára, a Protestáns Gimnázium alapítótanára, későbbi igazgatójára, számos közéleti
és közösségi intézmény, szervezet alapítójára
a helyi Tompa Mihály Református Gimnázium
dísztermében emlékeztek meg. Az emlékülésen
a rimaszombatiak által alapított Fábry János-díj
átadására is sor került, amelyet olyan közéleti
személyiségek kapnak meg, akik aktívan vesznek részt a gömöri kultúra és hagyományápolás
munkájában. A centenáriumi évben a Fábry János-díjat a Fábry-család kapta meg és azt a család nevében Fábry Szabolcs, a balatonfelvidéki
Nagyvázsony község polgármestere, a Pontes
Alapítvány alapító-elnöke vette át. Itt került sor
a Fábry János Tanulmányi Ösztöndíj felajánlására. Az ösztöndíjat a nagyvázsonyi Pontes Közhasznú Alapítvány a Fiatalok Társadalmi Szerepvállalásáért fogadta be, s osztotta ki. Pályázat
útján azon tanulók részesülhetnek az ösztöndíj-

ban, akik kiegyensúlyozott tanulmányaik mellett aktív közösségszervezői intézményüknek.
Az ösztöndíjátadásra december 19-én került sor
a református gimnázium tornatermében tartott
évzáró istentisztelet keretében. A Pontes Ösztöndíj 2009 – Fábry János-díját Fábry Szabolcs,
Nagyvázsony polgármestere és Bálint Gábor Balázs, a Pontes Alapítvány titkára adták át Kovács
Lillának, Kelemen Tündének és Borbás Orsolyának (felvételünkön), akik Fábry Jánoshoz hasonlatosan kovászaivá váltak közösségüknek.
Kép és szöveg: Homoly E.

64 éve szabadult fel Rimaszombat
– kiállítás a Gömör-Kishonti Múzeumban
December 19-én, Rimaszombat fasizmus alóli felszabadulásának 64. évfordulóján kiállítás
nyílt a Gömör-Kishonti Múzeumban, amely az
antifasiszta ellenállás gömöri emlékeit veszi
számba. A kiállítás védnökségét Milana Murgaš
megyeelnök vállalta magára.
A kiállítás a megye, Rimaszombat Városa
és a besztercebányai Szlovák Nemzeti Felkelés
Múzeuma együttműködésében jött létre, de segítettek a Szlovák Antifasiszta Szövetség rimaszombati és rozsnyói szervezetei is. A kiállítást
a megnyitón Marian Uhrin, a tárlat összeállítója
mutatta be. Amint megtudtuk tőle, a tárlat három részből áll. Az általános rész megismerteti
a látogatót magával a Szlovák Nemzeti Felkeléssel, az ellenállás formáival, a felkelés politikai és
társadalmi hátterével. A panelek mellett az érdeklődő megtekinthet egy dokumentumfilmet,
amelyben a felkelés résztvevői mesélnek az eseményekről, valamint háromdimenziós kiállítási
tárgyakon plasztikus képet kaphatunk magáról a
korról.
A kiállítást az alkotók nemcsak a széles nyilvánosságnak szánják, hanem a történelemtanárok számára is hasznos lehet, ezért várják az

Gyárviziten a
Samsungban
Nagy élmény volt az biztos, hisz a javarészt
vidéki, falusi környezetben élő gyerekek
ilyet még nem láttak. A Samsungról ugyan
egyeseknek beugrott a mobiltelefon, meg
a TV, de „elektrósok” lévén sem tudták
elképzelni – a bevezető információk előtt
–, mit is gyártanak ebben a gyáróriásban
Galántán.
A Dél-kóreai Samsung cég ugyan szerepel
a Rimaszombati Iskola utcai Szakközépiskola (az egykori Gépipari Szakmunkásképző) partnerlistáján, egy időben volt róla
szó, hogy a cég itt is létesít képviseletet és
mindenkor számol az itt végző elektroműszerészekkel, de közelebbről a helyszínen
járva csak most ismerték meg a Samsungot
a diákok és a kísérő pedagógusok.
Az 1. C, 2. C és 3. C, vagyis a magyar elektrós
osztályok 42 fős válogatott csapata osztályfőnökeik, Kovács István, Polgári László,
Kovács György és Rigó László igazgatóhelyettes kíséretében kelt útra a galántai
gyárvizitre. A szakma ifjú növendékei
ámulva nézték az LCD képernyők színes
világát, a tértölelő plazma TV-ket, a DVD
ipar sikertermékeit. A bent eltöltött két
óra igazi élmény volt diáknak és tanárnak
egyaránt. Nem kevesebb mint 4800-an dolgoznak itt, és azt is megtudtuk, hogy mindössze 31 év az alkalmazottak átlagéletkora.
A kedves fogadtatás, a kalauzolást végző
ifjú hölgyek, meg a kedves kis ajándéktárgyak is megdobogtatták a tanulók
szívét. Jó volt magyarnak, rimaszombati
elektroműszerész növendéknek lenni, hisz
a kalauzolás és az informálás is magyar
nyelven folyt, na és persze az a tudat, hogy
a Pázmány Péter Alapítvány és a Szlovákiai
Magyar Szülők Szövetsége jóvoltából jött
létre a tanulmányi kirándulás, még hatványozta az elégedettséget.
–polgári –

Már 500 sikeres
műtéten vannak túl

iskolák jelentkezését is.
Még a kiállítás megnyitása előtt a Tompa
téren található szovjet hősök emlékműve előtt
emlékeztek meg Rimaszombat felszabadulásának 64. évfordulójáról, s elhelyezték a megemlékezés virágait.
amb, fotó: csölle

A Fő téren található
Szem háza már az 500.
sikeres szürkehályogműtétet végezte el a
közelmúltban. Az 500.
páciens a rimaszombati Ján Planka volt, aki
még aznap távozott a klinikáról, ugyanis ezeket a műtéteket a legmodernebb
technológiai eljárással végzik, a beteg nem
fekszik be, hanem még a műtét napján haza
is mehet (one day surgery).
mak
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Szépen szólt a magyar nóta
Simonyiban, az 530 lakosú gömöri településen
decemberben immár harmadik éve rendezték
meg a regionális magyarnóta versenyt. A Szivárvány Polgári Társulás két húzóembere, Lakatos
Ernő és neje Andrea, már hónapok óta azon
fáradoztak, hogy a verseny színvonalas legyen.
December 13-án a helyi kultúrházban került
sor az újabb megméretésre, melyen nyolc
nótaénekes mérte össze tudását. Váradi Béla
Rimaszécsről, Znám Árpád Rimaszombatból,
A. Seres Irén Fülekről, Balog Gyula Sídről,
Mede Margit Gesztetéből, Lakatos Szabolcs
Simonyiból, Váradi Ivett és Lovas Attila pedig
Baracáról érkeztek. Mindenki egy-egy hallgatót,
csárdást vagy andalgót adott elő, vagy ha éppen
visszatapsolták még egy kis ráadás is következett. A hangulat mindvégig fantasztikus volt,
amit természetesen a rangos kísérőzenekar
jelenléte is biztosított. Puka Károly és zenekara

Budapestről érkezett, onnan, ahol a budai vár
Király éttermében muzsikálnak nap mint nap
a vendégeknek. A zenekart két rimaszombati zenész – ifjabb és idősebb Molnár András segítette
még.
Közel háromórás nótázás, versengés után,

amelyet gyakran kísért a közönség viharos
tapsa, megszületett a tisztelt zsűri verdiktje
is. A Lévay Ágnes, Juhos Mária, Farkas László,
Molnár Ágnes, Lakatos Ernő összetételű zsűri
értékelése szerint Balog Gyula sídi nótaénekes
lett az első Váradi Ivett, és a két megosztott
harmadik, Váradi Béla, valamint Lovas Attila
előtt. A többiek sem távoztak üres kézzel, mert
minden versenyző különdíjat vehetett át a község polgármesterének, Madarász Emilnek, ill. a
zsűri elnökének kezéből.
Közös énekléssel fejeződött be a rendezvény,
amelyre a verseny háziasszonya, Polgári Mária
kellemes ünnepeket kívánva tett pontot, de az
emelkedett jókedv még tovább tartott. Pukaék
muzsikáltak, a közönség helyszínen maradt
jelentős hányada pedig nótára fakadva szórakozott egy jó ideig.
Kép és szöveg: Polgári László

Élménypedagógia a Magyar Nemzeti Múzeumban
A Sajógömöri Magyar Tannyelvű Alapiskola 8-15 éves tanulói és pedagógusai 2008. december 19-én budapesti
tanulmányútra kaptak meghívást a
Hungarofest Kht. jóvoltából.
A tanulmányút előtörténete a Vivat
Mathias Rex! projekt és a „Mátyás király
Gömörben így tarta áldomást” 2008-as
tanári konferencia eseményeihez kötődik
szorosan, mely események Mátyás király
uralkodóvá választása 550. évfordulójára való emlékezéssel kapcsolatosak,
amelyeknek a sajógömöri alapiskola
adott otthont, s a sajógömöri iskolások, pedagógusok teljes mértékben
bizonyították, hogy a hagyományok
ápolása nem csupán egyszeri tett, hanem
identitástudatukban és cselekedeteikben
mélyen benne él a felnevelő szülőföld és
a hozzá kötődő hagyományok tisztelete
és ápolása.
A budapesti tanulmányúton résztvevő 29
sajógömöri tanuló közül eddig csak három
látta Budapestet, de senki nem látta a Magyar
Nemzeti Múzeum tárlatait, s az Országház patinás épületének belsejét is csak a televízióból
ismerhette. Azért lehetett élmény a szó többszörös értelmében is a tanulmányút. A Magyar
Nemzeti Múzeum lépcsőjétől a vendégvárók
kamerája örökítette meg a látogatás útvonalát,
reneszánsz jelmezekbe öltözött tárlatvezetők
tüsténkedtek a gyeremekraj körül. A lépcsőfeljáró széles folyosóján Kandech Evelyn énekes
adott rövid karácsonyi ihletésű koncertet, majd
utána következett az a fajta múzeumi élménypedagógia, amiben csak nagyon keveseknek
van része: a múzeumnak a magyar reneszán-

szot bemutató termeiben Kinizsi Pál, Bonfini
mester, reneszánsz hölgyek és urak várták a
Mátyás korával ismerkedőket. A kiállítási séta a
ragyogó paloták termében folytatódott, ahol egy
reneszánsz úrhölgy adott ízelítőt az etikettből, mutatta be a palotákat, az ott folyó életet,
játékokat. A múzeum dísztermében Csörsz
Rumen István szolgáltatott zenét a reneszánsz
tánchoz, ahol a már elsajátított etikettet is gyakorolhatták a gyermekek, illetve megtanulták
a kor táncát, ami a társas együttlétet helyezte
előtérbe. Bonfini mester Mátyás könyvtárába
vezette be a kíváncsi látogatókat, megmutatta
Mátyás udvarának értékeit, kincseit, ékszereit,
használati tárgyait, öltözetét.
Antonio kőfaragó mester – építészmérnök
hallgató – a reneszánsz paloták, várak építészeti
hagyományainak kiváló ismerője a finoman
megmunkált domborművek, faragott kövek
elkészítésének rejtelmeibe vezette be a gyerekeket. A Magyar Nemzeti Múzeum Reneszánsz
Látványtárának látogatása Mátyás király hollós
címerű pénzének verésével fejeződött be, amit

útravalóul mindenki saját magának készített
el. A jutalomkirándulás résztvevőit a Kossuth
téren az Országház termei várták. A kupolacsarnokban a királyszobrok felvonultatták a magyar
történelem nagyjait, köztük a nap újra és újra
visszatérő motívumaként: Mátyás király szobra
is. A körcsarnok legnagyobb ékessége azonban
a magyar koronázási ékszerek: a Szent Korona,
országalma és jogar, aminek vizuális élménye
örökre megmarad a fogékony gyermeki lélekben. A nap betetőzése a Néprajzi Múzeum állandó tárlatának megtekintése volt. Az Andrássy út,
a Hősök tere és a karácsonyi díszkivilágítás az
aznapi élményt csak fokozták, illetve bezárták a
szembe, hogy bármikor felidézhető legyen.
Az élményeket köszönik a tanulmányút résztvevői Rubovszky Ritának, a Hungarofest Kht.
főigazgató asszonyának és Várkonyi Gábor
egyetemi tanárnak, kurátornak s mindazoknak,
akik a december 19-i budapesti tanulmányutat
feledhetetlenné tették a sajógömöri tanulók és
tanárok számára.
Kép és szöveg: Ádám Zita
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Jeles napok

Folyjon ez esztendő kívánt békességben, /
Kívánom, boldogul múljon, menjen végben. /
Maradjon meg édes hazánk csendességben, /
Mindenekre áldás szálljon nagy bőségben.

hazaérkezésének a napjaként is nyilvántartott,
hiszen Cyrus Vance, az USA külügyminisztere a
Budapestre érkezett magyar Szent Koronát és a
koronázási ékszereket 1978. január 6-án adta át
Apró Antalnak, az Országgyűlés akkori elnökének a Parlamentben.

Január 6.
– Vízkereszt

Vízkereszttől hamvazószerdáig
– Farsang

Január
– Boldogasszony hava

Az ünnep előestéjén a templomokban vizet és
tömjént szentelnek, a vízkereszt kifejezés ebből
a szokásból ered. A néphagyomány úgy tartotta,
hogy a szentelt víz megvédte az embereket
és az állatokat a betegségektől, ezért gyakran
ittak belőle, illetve az állatok vizébe is csepegtettek. A magyarok számára a Szent Korona

Mint a szélvész, repűl a szánka / A csillogó fehér
havon; / Virgonc ifjakkal ülve rajta / Sok szép
menyecske s hajadon. / Farsangol a világ! kinek
nincs: / Feleséget keresni jő; / Mellőle megszökik, kinek van … / Oh boldog farsangi idő …!
(részlet Tompa Mihály Farsangban c. verséből)

Lapajánló

Gömörország –
2008 tél
A Gömöroszág, az északi magyar
peremvidék fóruma téli száma
a Gömör-Kishonti Múzeum
Egyesület kiadásában a Patrióta Kiadó (Rimaszombat) által még karácsony előtt napvilágot
látott, s az ügyesebbek becsempézhették akár a
fa alá is. Akiknek még nem sikerült beszerezni,
azon kedves Olvasóinknak ajánlunk a tartalomból: Kövesdi Károly: Reneszánsz – ködben;
Koncsol László: Kirakósdi. Két év Harkácson

A mi világunk sorozatban
Boruzs János és Jacsmenik
Erika írásában Börcsök Attila
rajzaival jelent meg Az ízeltlábúaktól az emlősösökig sorozat.
Ha jobban elmélyedünk egy-egy
állat tanulmányozásában, megismerkedünk az
életmódjával, azzal, hogy szerzi meg táplálékát,
milyen lakhelyet, fészket vagy odút épít, hogyan
gondoskodik utódairól, milyen sajátosságokkal
rendelkezik a túlélésért folytatott küzdelemben.
A könyv segít e titkok felfedezésében.

Angyali játszma

Carlos Ruiz Zafón, A szél
árnyéka c. sikerkönyv szerzője rejtélyes útvesztőkkel és
ragyogással teli új regényében a
húszas évek Barcelonájában egy
titokzatos idegen felkeres egy
reménytelenül szerelmes fiatal írót. Visszautasíthatatlan ajánlatot tesz neki: rengeteg pénz, és

Gyümölcsöskert

Az év első hetei a gyümölcskertben lényegében munka nélkül telnek el, de ez nem
jelenti, hogy nincs tennivalónk. A tavaszi
metszési munkákat igencsak megkön�nyíti, ha ebben az időszakban elvégezzük
szerszámaink élesítését, tisztítását, felújítását. Vizsgáljuk meg a permetezőnket és
szerezzük be a cserélendő alkatrészeket.
Tanulmányozzuk át a szakkönyveket,
a faiskolák árjegyzékeit, és válasszuk ki
a pótláshoz, tavaszi telepítéshez szükséges
növényeket.

Szőlő
(1961-1963); Kovács Lóránt: A Károlyi-kormány és a felvidéki hatalomátvétel; Puntigán
József: Losonc 1938-as visszacsatolása; Mátyás
király emlékezete a gömöri néphagyományban;
Meller-Simon: A Mátyás-emlék; B. Kovács
István: Ad: „a hűség bent lakik és nincs szava”;
Mács Zoltán: Isten segedelmével küzdelmekkel,
alázattal; Zsuponyó Ujváry Mária: Egy gömöri
gyűjtő…, Havasi Péter: Kis községek nagy hagyományai.
A folyóirat megvásárolható a rimaszombati
Tompa Mihály Könyvesboltban vagy a Magyar
Közösségi Házban.

Könyvajánló
Érdekes állatvilág

Kerti munkák
a 2. hétre

talán egyéb jutalmak is várják, ha időre megírja
a könyvet. Az író elvállalja a munkát, és ezzel
ördögi csapdába kerül, hidegvérű gyilkosok,
kegyetlen kopók, áruló barátok keresztezik az
útját.

A görög és római mitológia
lexikona

Jean-Claude Belfiore
kétezerötszáznál több szócikket tartalmazó görög-római
mitológiai lexikona a mai napig
a legteljesebb alkotás a maga
műfajában. Olvasmányos, gördülékeny stílusban, számos változatot felvonultatva, istenek,
hősök és hősnők, szörnyek, mesebeli állatok,
irodalmi remekművek segítségével vezeti be az
olvasót az ókori mitológiai világba. A görög és a
római történelem kronológiája segít megadni a
nélkülözhetetlen történelmi támpontokat.
A könyvek megvásárolhatók a Tompa Mihály
Könyvesboltban.

Az oldalt összeállította: moly

Az eredményes szőlőtermesztésnek is
a tervkészítés az alapja. Aki most kezdi
a telepítést, feltétlenül készítsen tervrajzot. A tervrajzban tüntesse fel a tőkék
számát és a fajtákat, melyeket telepíteni
szeretne. Célszerű a talajt is megvizsgáltatni. Ennek eredményétől függően
trágyázzunk. A régi telepítésű szőlőben
szintén írjuk össze: hol van tőkehiány, mivel akarjuk pótolni, hová kell új karó, stb.
A meghibásodott támrendszert fagymentes
napokon már javíthatjuk.

Zöldségeskert

A fűtött fóliasátorban már kezdhetjük
a hónapos retek vetését 5 cm-es sor- és
tőtávolságra. Korai fűtött hajtatásra vetjük
a paradicsomot és a paprikát, a vetést
alacsony ládába végezzük. A paprikát
a magvetéstől a kelésig legalább 25
°C-on tartsuk. Szikleveles állapotban
17-19 °C-ot igényel. Készítsük elő a talajt
a fejes saláta kiültetésére. Teljesen érett
komposztrágyából négyzetméterenként
6-12 kg-ot terítsünk szét és dolgozzuk be.
A fűtetlen fóliasátorba szánt karfiolpalánták nevelését is kezdük el. Szaporítóládába
vessük a magokat és 18-22 C°-on tartsuk.
Az ősszel fóliával takart spenótot enyhébb
időben szedhetjük, erős napsütésben
árnyékoljuk.

Díszkert

A pihenést szolgáló díszkertet is fontos
megtervezni. Gyep, pihenőhely, gyermekjátszó, díszfa, díszcserje és virág a szép
pihenőkert kellékei. Valamennyit egyszerre tervezzük be kertünkbe, függetlenül
attól, hogy telepítésüket egyszerre vagy
szakaszosan fogjuk végrehajtani. Vetjük
a hosszú tenyészidejű egynyári dísznövények magvait: a gumós begóniát, a lobéliát,
a szalviát és az egynyári cineráriát.
Farsang István
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Bodor Miklós László

Karácsony

A nyiladékon egy karvaly suhant végig, de a cinkék időben rebbentek a bokorba. A karvaly elpályázott a vadföld felé, ahol a cseresznyefa ágán
kövér verebek üléseztek időtlen idők óta. Az értekezlet közben születtek, nőttek fel és az értekezlet közben haltak meg, mert a nagy csiripelés
közben nem vették észre az ellenséget. Elkésve
igyekeztek a szederbokor felé.
Az éhes karvaly odavágott közéjük és elragadta
az elnököt. A többiek ezért néhány pillanatra
„elhagyták az üléstermet”, hogy visszatérve fokozott hevességgel vitassák meg az esetet.
A kerítésnél szarvasok ették a csicsókát. A
csendre – ami talán percig se tartott – felkapták
fejüket. A csapat magasba emelt orral, felajzott
érzékekkel figyelt. Orrukból nem lövelltek ki gőz
felhőcskék, mert hosszan, igen lassan szívták be
a levegőt. Minden molekulát kivallattak, de szimat nem volt. Semmi!
- Az a hegyes szárnyú madár járt Csuriéknál,
amelyik nevetni tud, mint az Ember. Láttam,
amint elvitt egyet – mondta egy idei borjú.
Az erdő kopár volt, de szép enyhe idő járt. December, a Tél kegyetlen tábornoka megtörten,
keseregve járt a néptelen utakon. Hideggel, hóval, jéggel megrakott zsákjait nem nyithatta ki.
Katonái foglyok voltak. Erős déli legények álltak
őrt felettük. Fegyvereiket elvették.
Úgy esett, hogy December orvul rátört bátyjára egy este. November közepe volt. A vad északi legények lőttek mindenre, ami meleg volt. A
bombázók üvöltve zuhantak a célra. Jeges szelet
kavartak. A köhögős, szipogó November csak
nehezen menekült meg. Órák alatt fehér lepel
terült a világra, és fennhéjázó fegyveresek ágáltak mindenütt.
- Elment? – sziszegett December, és korbácsával
a jelentő katona arcába csapott. – Megszökött?
Mit parancsoltam én?
- Azt – válaszolta meg magának – hogy Novembert idehozod elém! Jégbilincsben! Most majd
lohol az Időhöz panaszra! Mit tegyek veled te...
te, szerencsétlen?
A katona feszes tartásban állta a szitkokat és az
ütlegeket. Arcán vörös csíkot hagyott a korbács,
és égett irtózatosan. Állta. Katona volt.
Az Idő, mindenek teremtője és fejedelme pedig
meghallgatta, megölelte az agg, reszkető kezű
Novembert. Összeszűkült a szeme. Riadót fúvatott.
December nem tudta, hogy csapatai körül irtózatos erejű gyűrű zárult be. Tündökölt a Nap. Minden fehéren szikrázott. Kijárási tilalmat rendelt
el és statáriumot.
Egy vénséges vén varjú szólította meg a mezőn:
- Kár! Kár megfojtani az életet. Úgysem sikerül.
Kár tengelyt akasztani a Nagyúrral. Nem ezért
küldött ide.

A varjat ott helyben agyonlövette, és rá se nézve
ment tovább. – Húzzatok rá egy kis havat! – szólt
vissza félvállról. Negyedik napra azt hitte: a kehes November nem jutott az Idő elé panaszával.
Nagy mulatságot csapott. Hajnal felé már csak
egyetlen józan katonája volt, s maga is teljesen
elázott.
- Minden az enyém! - ordította rekedten és kezével széleset lendített.
- Te vagy a leghűségesebb katonám, és ki foglak
tüntetni – szólt oda annak, aki alig bírta őt megtámasztani.
- Tábornok úr. Önnek le kell feküdnie – tért ki a
kérdés elől a katona.
- Inni kell! Győztünk, és most inni kell rá! Neked
is!
- Én nem ihatok. Szolgálatban vagyok!
- Feloldalak a szolgálat alól. E perctől nem vagy
szolgálatban, és igyál velem! Parancsolom!
- De nem lehet. Én vagyok egyedül józan a táborban – ellenkezett.
- Vitatkozni mersz velem? – üvöltött, nekibőszülten. – Még hogy nincs, aki szolgálatba álljon?
Na és? Nincs ellenség! Mindjárt agyonlövetlek!
Vedd tudomásul, hogy nekem...
Nem fejezhette be, ugyanis ezer és ezer ágyú torka villant vörösen, rakéták süvöltöttek a fejük felett, tankok dübörögtek elő a rejtő horhosokból.
A vad északi legények ki se józanodhattak, oly
gyorsan zajlott le minden. Erős déli katonák állták el a nyiladékokat. Szögesdrót karámokba került az egész öklendező, dülöngélő társaság.
A falvakban az emberek feltűrt gallérral jártak,
ha egyáltalán kimerészkedtek.
- Randa egy idő ez! Egyik nap megreped a körtefa
a hidegtől, aztán zuhog az eső! Jó hogy nem villámlik – mondta egy ember szomszédjának.
- Szentigaz! Bár az is, hogy kevesebb fa fogy a
kályhában. Az etetőt is ráérek feltölteni! – mondta a szomszéd, és puskáját megigazította vállán.
Az Időt undor járta át, amikor a csapzott, alkoholbűzös Decembert elé vezették. A Nagyúr – részeg Tábornokát kivéve – mindenkit kiküldött
sátrából.
Amikor December kijött, józan volt. Sápadt.
Csendes. Vállán az arany váll-lap helye üresen
tátongott. December hónapja alatt az öreg November lett a kormányzó. Egy fiatal tiszt volt a
segédje, akinek homlokán halvány forradás piroslott.
Az utakat egy rongyos csavargó rótta magányosan. Ruháján látszott, hogy valamikor egyenruha
volt. Kalapját – talán a madárijesztőtől vette kölcsön – szemébe húzta. Az öreg tölgy alatt szokott
aludni, amelyik mellett az Idő sátra állt akkor.
Csupán a tölgy hallotta a Nagyúr kemény szavait.
Sokan kérdezték az öreget, mit hallott, de ilyenkor ráncos arca megkövült. Dolgavégezetlen leb-
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bent tova az erdő fizetett távírásza, a pirossapkás
harkály, de nem járt másként a pletykás szajkó
sem.
A faluban már égtek a lámpák. Az utcán csak néhányan jártak, azok is siettek haza.
Kis fenyők álltak a szobák sarkaiban. Feldíszítve
pislogó gyertyákkal, csillogó üvegdíszekkel.
Énekszó szűrődött ki az ablakokon. Egyik szobában, a fa alatt egy kislány bronzhajú babát talált.
Ha lefektette, behunyta szemét, előre döntve vékony hangon azt mondta: – Mama.
Pontosan olyan volt, amilyent a kirakatban látott
és nagyon megkívánt.
- De gyönyörű! – suttogta. Én úgy szeretem a Decembert! – kiáltott fel szívből fakadó örömmel.
És a kiáltás nem enyészett el. Kiáradt, végiggördült a havas szenvedő erdőn, és az egész világon.
A templomok harangjai éjféli misére hívták az
embereket. A templom kapujánál két ember találkozott. Testvérek, évek óta haragosok valami
oktalanság miatt. A harag okára voltaképpen
már egyikük se emlékezett. Haboztak, mindkettő a másik mozdulatára várt. Az idősebb keze a
másik felé nyúlt. Kezet fogtak, és mindkettő szeme párába burkolózott. A templomba már együtt
mentek be.
Amikor a pap a mise során azt mondta:
- Engesztelődjetek ki szívből egymással! – a két
ember szeméből könny szivárgott.
Kézszorításuk egy életre szólt.
Az öreg tölgy alatt egy rongyos csavargó szeméből könny hullott az avarra. A hold fénye megcsillant rajta. A lelket tisztító könnycsepp életre
kelt. Kis szárnyaival alig csalintva felkúszott a
vékony sugáron az égig. Új, ragyogó csillag lett
belőle.
Megindultak felé a három napkeleti királyok.
Tömjént vittek és mirhát a kisdednek, aki eljött,
hogy elhozza az embereknek a szeretet ajándékát.

Juhász Katalin
Furdal
egész éjjel egy luftballont fújtam
ím, a tér kitöltve.
Megint lángoló parókákkal álmodtam,
Ijesztő ez, de oka van tán
jószándékú barátimnak,
nyelvöltéssel válaszoltam
a karneváli menet mögött ólálkodtam
csörömpöltem a dobosokkal
Cetliken rendeltem a jézuskától ezt-azt
Hagytam, hogy vásári papagáj
sorsolja jövőmet
Páncélomba visszazsugorodtam
A nap lassan szürcsöli a pocsolyákat
Az evilági gyönyörökért bizonyosan
lakolni fogok egyszer
pedig a rejtőzködés Einsteinje vagyok
Por, bűz, dob pereg
rohamra készül bennem
az egyszemélyes hadsereg
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Megemlékezés

2009. 1. 5.

Az önkéntes
tűzoltóegyesület 125 éve

száma elérte a 177 főt. Az egyesület tagjai a tűzesetek elhárítása mellett aktívan részt vettek a
város közösségi életében is.
Az 1938-1944 közötti időszakban az egyesület
fejlődése számára nem voltak ideálisak a körülmények. A szervezet akkori vezetője, Ladislav
Eva emigrált az egyik tűzoltóautóval. Pozitív
esemény volt az akkori nehéz időkben a tűzoltószertár 1941-ben való felépítése. 1945 október
elsejétől a hivatásos tűzoltók száma 40 főre szaporodott. Vezetőjüknek Jozef Mičodát választották meg, akit a későbbiekben Ladislav Očovay
követett. Az önkéntes tűzoltóság tevékenységét
részben a tagdíjakból, részben a szolgáltatások
díjaiból finanszírozták. A költségvetés lehetőségeihez mérten volt támogatva a tagok szociális
és anyagi háttere (lakások, biztosítás, műszaki
háttér).

Tűzoltók és zenészek

A városi tanácsot, amely a közügyekért
felelt, 12 tanácsos alkotta, élén
a polgármesterrel. Közülük
választották a város főkapitányát,
akinek a hatáskörébe tartozott a városi
rendőrség és a tűzvédelem. Felügyelte
a kémények tisztaságát és figyelemmel
kísérte az potenciális gyújtogatókat.
Kötelessége volt kivizsgálni
a tűzeseteket és döntenie az esetlegesen
felmerülő peres estekben.
A középkori városok életében a céheknek kulcsszerepük volt. Egyéb társadalmi és rendi feladataik mellett aktívan részt vettek a város tűzvédelmében. Az első tűzvédelmi törvényt VI.
Károly császár adta ki, amely az egyes megyéket
kötelezte a tűzesetek megelőzésére. Szigorú szabályokat hoztak létre, amelyek érintették a lakosság összes tevékenységét, és szigorúan büntettek bármely kihágást. E törvény értelmében a
szabálytalankodó pipások pipáját összetörték és
a szabálysértőre 17 botütést mértek.

A tűzoltóság kezdetei

Az első szlovákiai önkéntes tűzoltóság a 19.
század 60-as éveiben alakult meg (1870-ben
alapították a Magyar Tűzoltók Egyesületét). A
rimaszombati önkéntes tűzoltóság kezdeteit az
1870-es évek második felére tehetjük. Az egyesület meglapításának folyamatát az első főkapitány, Molnár József 1883. augusztus 20.-án,

a városi tanács előtt tett esküje zárta. Az 1883.
évi közgyűlésen 60 önkéntes jelöltette magát a
testületbe, közülük 18 rendes havi járadékot élvezett. 1884-1885 között Szabó Gyula polgár vezetésével az egyesület tagjává fogadták a városi
tanács elöljáróit is. 1884-ben felavatták saját lobogójukat, amely a századik évforduló alkalmából felújításra került, annak reményében, hogy
kiállítják a Városi Hivatal termeiben. A huszadik
század elején a város vezetése fontosnak tartotta egy hat fős állandó tűzoltóság létrehozását. A
tüzek megfékezése mellett feladatuk volt a város
csatorna és vízvezeték-hálózatának karbantartása. A vízvezeték 1911-ben való bevezetése jelentős eseménynek számított a tűzoltóság történetében. 1912-ben megalakult a Gömör-Kishont
Vármegyei Tűzoltó Egyesület. Első elnökévé Dr.
Kovács László polgárt választották. 1914-ben az
egyesület vásárolt egy Köhler tipusú tűzoltóautót, amely kiváló segítségnek bizonyult a tamási
tűzeset során.

A két háború közötti időszak

Az 1. világháború befejezése után az újonnan
létrejött csehszlovák állam első éveiben az önkéntes tűzoltó egyesület tevékenysége stagnált.
Az akkori statisztikák csak a hivatásos tűzoltókról tesznek említést. Feltételezhetően, az akkori
viszonyoknak köszönhetően alakult így. A rimaszombati önkéntes tűzoltó egyesület tevékenységét 52 taggal 1927– ben újította meg. 1935-ben
a Vozár Sámuel által vezetett egyesület tagjainak

Az egyesület életének fontos mérföldköve volt
az 1950-ben elfogadott törvény értelmében létrehozott Csehszlovák Tűzoltók Egyesületének
helyi egysége (MJCZPO). 1953-tól az önkéntes
alapokon működő szervezet munkájában nemcsak a törzstagok, hanem minden, a szervezet
munkája után érdeklődő polgár részt vett. Az
első elnökük Zoltán Čorbay tanár volt, akit az ötvenes évek végén Belo Wirtschafter követett.
Érdemes megjegyezni, hogy a negyvenes
évek végétől fogva a Nyilvános Tűzoltó Egyesület mellett a felsőpokorágyi zenekarral való
együttműködés keretében tűzoltózeneker kezdett tevékenykedni.
1953-ban az MJCZPO-nak 265 tagja volt. Ez
a létszám a cégek tűzoltószervezeteinek létrejötte után jelentősen csökkent. 1970-ben a 100
fős szervezet elnöke Rudolf Bodz lett, akit Milan
Doboš követett. Július Lukáč, aki a Városi Nemzeti Bizottság alelnöke is volt, 1980-90 között állt
a szervezet élén. Ebben az időszakban a szervezet 63 tagot számlált, közülük 18 nőt.
Jelenleg a szervezet legfontosabb társadalmi
feladata a megelőzés. Az iskolákkal együttműködve jelentős eredményt sikerült elérniük. A
honvédelmi-sport jellegű Láng rendezvényen
évente 80 8-14 éves diák vesz részt, elsősorban a
Š. M. Daxner és Győzelem utcai alapiskolákból.
A középiskolásokat 10 csapat mintegy 100 versenyzője képviseli évente. A jövőben is érdemes
lenne folytatni ezt a hagyományt, itt leginkább
az iskolák igazgatóinak segítségét várjuk.
A tűzoltóság megalakulása centenáriumának
alkalmából rendezett ünnepségen megjelent
partnervárosaink vendégei és látogatói figyelemmel kísérhették az egyes tűzoltósportokban
részt vevő versenyzőket, közben pedig megismerkedhettek a kiállított mindennapi tűzoltásnál alkalmazott berendezésekkel.
Ezzel a cikkemmel szerettem volna tiszteletemet kifejezni az immar 125 éves önkéntes
tűzoltóegyesület tagjai áldozatos munkája előtt,
és remélem, hogy munkájuk a jövőben is fontos
szerepet tölt be majd a városunk életében.
Ing. Ján šimon/ford: lr, illusztrációs fotó

KÖZLEMÉNYEK

2009. 1. 5.

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 2. hétre
Január 6. – U leva gyógyszertár
Január 10. – Dr. Max a Kauflandban
Január 11. – Dr. Max a Kauflandban

Fogorvos
Január 6. – MUDr. Milena
Holíková, Rimaszombat, Sport u. 1.,
047/5631752
Január 10.-11. – MUDr. Iveta
Kyseľová, Rimaszombat, SzNF. u. 8.,
047/5626124

MOZIMŰSOR
január 9-10-11, 18.00

Csimpilóták
(Space Chimps)

am. animációs kalandvígjáték,
rendezte: Kirk DeMicco
január 9-10-11, 20.00

Max Payne

am. akcióthriller, rendezte:
John Moore, főszerepben: Mark
Wahlberg, Mila Kunis,
Beau Bridges, Chris O´Donnell,
Nelly Furtado

Ajánló
Gömör-Kishont
Vármegye
Több mint egy
évszázada hagyta el a nyomdát
dr. Borovszky
Samu szerkesztésében a honfoglalás 1896.
évi millenniuma alkalmából
indított Magyarország Vármegyéi
és Városai c. monumentális sorozatnak Gömör-Kishont vármegyét
bemutató kötete. A napjainkra
szinte hozzáférhetetlen könyv
újrakiadására a rimaszombati Patrióta Kiadó vállalkozott. Az eredeti
monográfia mellett – függelék
formájában, B. Kovács István és
Gaál Lajos tollából – áttekintést ad
a kötet a több mint két évszázados
Gömör-kutatás eredményeiről
is. A csaknem másfél ezer tételt
tartalmazó válogatott bibliográfia
a gömöri regionalisztika eddigi
legteljesebb könyvészete.

Pályázatok
Gömör, ahol élünk

A Gömöri Fotóklub Gömör, ahol élünk címmel fotópályázatot hirdet a következő kategóriákban: 1.
kategória 18 éves korig, 2. kategória 18 év fölött. A
téma: 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 ). Beküldési határidő: 2009. május 31. (Gömöri
Fotóklub – Benedek László, Tomášovce 82., 980 21
Bátka). A fotókat (színes vagy fekete-fehér) levelezőlap méretben (10x15 cm) kérik elküldeni. A beküldendő fotók száma korlátlan. A fotók hátlapjára
írják rá az alkotó nevét, korát, az elkészítés idejét,
valamint azt, hogy mit, kit ábrázol a fotó. Információk a benedek.l@freemail.hu e-mail címen vagy a
0918 82 03 84-es telefonszámon kérhetők.

Január 16-ig pályázhatunk
a kulturális minisztériumnál
A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumához 2009. január 2-tól lehet ismét pályázni, ekkortól regisztrálhatók a kérvények a tárca honlapján. A
pályázatok beadási határideje a kisebbségi kultúrák
támogatása esetében: január 16.
Az eredetileg novemberi határidővel kiírt pályázatok benyújtását a módszertani utasítások módosítása miatt függesztették fel. A Kulturális Minisztérium 2008. augusztus 26-i MK-3026/2008-10/11619
határozatát módosították, amely a pályázatokhoz
csatolt igazolásokra vonatkozik. A kérelmezőknek
az igazolások eredeti, illetve hitelesített példányát
kell csatolni. A módosítás a jogi alanyiságról szóló
igazolást is érinti, valamint a pályázathoz csatolni
kell több igazolást is: a Szociális Biztosítóból, az illetékes adóhivatalból és az egészségügyi biztosítókból. Ezeket az igazolásokat, melyek keltezése nem
lehet három hónapnál régebbi, eredeti vagy hitelesített példányban kell csatolni a pályázathoz. A többi kérelemhez elegendő csatolni az igazolások fénymásolatát, ill. egy hivatkozást arra, hogy az eredeti,
ill. a hitelesített másolatok már az előző pályázathoz
csatolva voltak.
A kérvények regisztrálására vonatkozó feltételek
és adatlap, valamint bővebb tájékoztatás a www.
culture.gov.sk honlapon található.

Meghívók
Dialógusok 2009, Sátoraljaújhely
– 2009. január 15-16.
A Borsod- Abaúj Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 2009.
január 15-16-án, délelőtt 9.30 órától Sátoraljaújhelyen, a Kossuth Lajos Művelődési Központban
konferenciát szervez Dialógusok 2009 címmel. Az
intézet évek óta végez a régióban koordináló, katalizáló szerepet a kultúra, az oktatás terén Felvidék,
Kárpátalja, Partium és Borsod-Abaúj-Zemplén megye között, s a meghívottak is e területekről érkez-
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nek a programra. A már hagyománnyá vált, immár
tizenegyedszer megrendezésre kerülő találkozóra
ez alkalommal is szeretnék összehívni a határon
túli azon települések polgármestereit, az ott működő intézmények és civil szervezetek képviselőit,
akiknek jól működő kapcsolatrendszere van Borsod-Abaúj-Zemplén megye városaival, községeivel
és az intézménnyel is. A konferencián előadást tart
Kardos Gábor (Kisebbségi jogok a mai európai gyakorlatban), Bárdi Nándor (Interneten a kisebbségi
közösségek– adatbankok és dokumentációs programok), Harsányi László (A kulturális kiteljedés?!),
Dr. Jana Kováčová (Koncepció a hagyományos
népi kultúra fejlesztésére – szervezeti változások
Kassa megyében), Almási Gábor (Kultúra és közösség – kölcsönhatások), Török Zsolt (Az emberek
közötti kapcsolatépítés európai úniós forrásai). Az
előadások után bemutatkoznak Zemplén művészeti csoportjai a Latabár Színházban. A konferencia
másnap Széphalmon, a Magyar Nyelv Múzeumában
folytatódik, ahol előadást tart Fehér József igazgató,
Kováts Dániel (Kazinczy év – a magyar nyelv éve), és
zenés-irodalmi műsort ad Dévai Nagy Kamilla.

Rimaszombat régi képeslapokon

A Gömör-Kishonti Múzeum januárban is várja az
érdeklődőket kiállításaira, s egyúttal felhívja a figyelmet, hogy a Rimaszombat régi képeslapokon c.
kiállítása január 31-ig tekinthető meg. A kiállítás
több mint 250 képeslapon mutatja be a várost, amelyek 1898-1950 között készültek, s amelyek pontos
képet adnak a város fejlődéséről s a végbement változásokról. A képeslapok tavaly könyv alakban is
megjelentek, amely szintén megvásárolható mind
a múzeumban, mind a Turisztikai Információs Központban, de a Tompa Mihály könyvesboltban is.

Koós Gábor: Egy férfi + egy nő
– 2009 január 16.
A fenti címmel nyílik meg a Füleki Vármúzeumban a
budapesti Képzőművészeti Főiskola hallgatójának,
a füleki származású Koós Gábornak az 1. kiállítása,
amelyet Márai Sándor Vendégjáték Bolzanoban c.
regénye, s benne Casanova alakja ihletett. A kiállítás
megnyitójára 2009. január 16-án, pénteken, 14.00
órai kezdettel kerül sor.

A Város bálja – 2009. január 17.

Rimaszombat Város polgármestere mindenkit szeretettel vár a város XIII. reprezentációs báljára,
amelyet 2009. január 17-én rendeznek a Városi Művelődési Központ esztrádtermében. Remek menü
és kultúrprogram vár mindenkit. Közreműködik az
EXIL együttes. A belépőjegy ára: 25,56 € (800 korona).

A téli stadion nyitva tartása
a 2. hétre
Hétfő: 09.00 – 11.30, 12.00 – 14.30
Kedd: 09.00 – 11.30, 12.00 – 14.30
Szerda: 09.00 – 13.00, 18.30 – 20.00
Csütörtök: 09.00 – 11.30, 12.00 – 14.30
Péntek: 09.00 – 11.30, 12.00 – 14.30
Szombat: 09.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
Vasárnap: 09.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
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EUROMOTEL

Versenypályázat

Szolgáltatások
• Érzékiségfejlesztő élménymasszőr. Tel.: 0903 178 646.
1651-2
• Könyvelés megbízhatóan és
szakszerűen (sportkluboknak
és egyházaknak is). Tel: 0911
158 803
1721-5
• Speciális, Lisztérzékeny
(CELIAKIA) diétát tartok. Keresek olyan hölgyet, aki hajlandó volna elkészíteni az ilyen
ebédet, mivel vállalkozóként
dolgozom. Tel: 56 80 160 – 19.00
után.
001-2

Állatok
• Felveszek idénymunkásokat
heti ötórás munkaidőre. Infó:
0911 310 607.
016-3
• Egyszerű és kettős könyvelés,
adóbevallások meg mások.
Hívja az 0911 263 597-es telefonszámot.
1722-2,4

Rimaszombat Város az 552/2003 sz. törvény 5 paragrafusával összhangban pályázatot ír ki a Városi Sportklub Rimaszombat Kft. – Mestský
športový klub Rimavská Sobota, s.r.o. ügyvezetői posztjára.
(a város 100 %-os részvételével)
Szakképzettségi előfeltételek:
• befejezett főiskolai végzettség
• befejezett középiskolai végzettség érettségivel
• minimum 5 év szakmai gyakorlat
Egyéb feltételek:
• feddhetetlenség (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bozonyítvány)
a közigazgatásban való jártasság
• menedzselési és szervezési képességek
• kreativitás és professzionális hozzáállás
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• kitöltött személyi kérdőívet
• szakmai önéletrajzot
• részletes írásbeli előterjesztést a Városi Sportklub Kft. működtetésére
a szakképzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát (főiskola –
diploma, középiskola – érettségi bizonyítvány)
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• a jelentkező írásbeli beleegyezését a személyi adatok felhasználására
a pályázat elbírálása érdekében
A pályázati anyagot a kért okmányokkal és mellékletekkel együtt zárt
borítékban „VK - NEOTVÁRAŤ “ megjelöléssel 2009. január 16-án
14.00 óráig kérik benyújtani az alábbi címre: Mestský úrad, Ing. Ladislav
Kovács, prednosta MsÚ, Svätoplukova 9., 979 01 Rimavská Sobota
A meghallgatás időpontjáról az előfeltételeknek megfelelt érdeklődőket
írásban értesítik.

Ingatlanok

MUDr. Cifruš István MPH, polgármester
vh_2

• www.makroreality.sk
1305-19
* Eladó családi ház (berendezett)
Tamásfalvában a Tégla utca 7.
szám alatt. Ár a megtekintés
után. Tel.: 0907 884 276
1706-8

Állatok
• Családi házba ajándékoznék
gyönyörű kiskutyát. Tel: 0904
456 863, 047/56 34 471.
010-2

Auto-motor

Közlemények
• A rimaszombati Városi Ingatlankezelő K.f.t. (Mestská bytová správa,
s.r.o., ul. Tržná č. 2, 979 01 Rimavská Sobota), mint az önök megbízott
ingatlankezelő vállalata, értesíti önöket, hogy a rendes évi leltár és az
euróra való attérés végett, 2009 január 1-je és 16.-a közötti időszakban
ügyfélszolgálatunk nem fogad el és nem ad ki készpénzt. Jelen döntésünket, 10/2008 szám alatt jelzett jegyzőkönyv értelmében, a 2008.5.12
-i közgyűlésén Rimaszombat város képviselő-testülete egyhangúlag
elfogadta. A rendes havi lakbért, illetve egyéb kötelezettségeiket, kérjük
rendezni lakossági folyószámlaikon keresztül átutalással illetve az
általunk kiadott U típusú postai szelvénnyel, amelyet ügyfélszolgálatunkon igényelhetnek hivatalos óráink keretén belül telephelyünkön. Ha
bármely kérdésük lenne ezen rendelkezéssel kapcsolatban, forduljon
bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

• A Városi Hivatal értesíti a lakosságot, hogy január 5. és 16. között
a pénztár csak korlátozott üzemmódban működik, azaz a lakosok csak az
építésügyi- és az anyakönyvi valamint a lakosságnyilvántartási osztályon
fizethetik be az illetékeket. Az egyéb adók és illetékek rendezése csak
január 19-től esedékes a Városi Hivatal pénztárában.
Oľga Fabová, a Városi Hivatal Közgazdasági Osztályának a vezetője

Áruszállítás és
költöztetés Fiat
DUCATO-val.
M.: 0908 948 971
2004

Kassai út, Rimaszombat
meghívjuk Önt:

ÍNYENCSÉGEINKRE
OLCSÓ ELSZÁLLÁSOLÁS

Tel.: 047/56 22 517, 0905 745 308
Felveszünk: pincért/-nőt
adminisztratív munkaerőt a recepcióra
Tel.: 0918 392 513

Bérbe adok:
- raktárt rámpával az STK épületében
- irodákat az STK areáljában
- Iroda és üzlethelyiség az első emeleten – SzNF u. 18.
A Colins üzlethelyiség berendezéssel
Tel.: 0918 392 513
2009

Köszönetnyilvánítás
„Nem hal az meg,
aki szívünkben velünk marad.”
Ezúton mondunk köszönetet
az összes rokonnak, barátnak,
szomszédnak és ismerősnek, akik
elkísérték utolsó útjára 2008 december 30-án a drága édesanyát,
nagymamát és dédnagymamát,

Silling Ilonát
Szkároson

Svetozár Müller, ügyvezető igazgató

• VW POLO Kombi eladó, 1.6
i, gy.év 1997, centrál, alarm,
jó állapotban. Ára 2589,1256
euró (78 000,- korona). Tel: 0918
182 702.
005-1

Restaurant

• A Matica slovenská rimaszombati alapszervezete 2010-ben tervezi
a nagy meseíró Pavla Dobšinský szobrának a felállítását Rimaszombatban, a Városi Művelődési Központ szomszédságában. A szobor elkészítésére Anny Kišáková szobrászművész kapott megbízást. A szobor
felállítását már több szervezet és magánszemély is támogatta, de a gyűjtés folytatódik, s várják a pénzadományokat az alábbi számlaszámra:
2264599554/ 0200.

A gyászoló gyerekek a családjukkal

VIII. Ferenczy István
Verseny

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya és a GömörKishonti Népművelési Központ
2009-ben meghirdeti a VIII.
Ferenczy István Képzőművészeti
és Irodalmi Versenyt. A képzőművészeti verseny témái: 1. Séta
a korzón Ferenczy István korában (városkép), 2. Álmomban
Ferenczynél jártam (képregény).
Ajánlott technikák: grafika,
festészet. Az irodalmi verseny
témái: 1. Kedvenc festményem
(szobrom)(műelemzés), 2.
Ferenczy István naplójából
(élményszerű elbeszélés 1. személyben) (Kiindulásként szolgálhat Meller Simon: Ferenczy
István életéről szóló könyve,
amely az interneten is megtalálható!) Beküldési határidő: 2009.
február 12. Bővebb információ:
a 0907 871451 (Csemadok TV) –
telefonszámon.
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Kitüntették az edzőket
és a sportvezetőket
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II. jégkorong liga:

Sima vereség
Gölnicbányán
A II. jégkorong liga keleti csoportjának 11. fordulójában a rimaszombatiak
Gölnicbányára látogattak, és sima vereséget szenvedtek a házigazdáktól.

Rimaszombat Városa először 2008 februárjában
díjazta a város legjobb sportolóit, s úgy határozott, hogy decemberben kitünteti mindazokat
az edzőket, szervezőket és sportvezetőket, akik
sokat tettek azért, hogy a város klubjaiban működő sportolók komoly eredményeket érhessenek el. Ahogy az ünnepségen Cifruš István
polgármester fogalmazott, a város méltán büszke azokra a sportolókra, akik eredményeikkel
a város hírnevét is öregbítik. S ezekhez az eredményekhez bizony háttérmunkájukkal nagyban
hozzájárulnak az edzők és azok a szervezők, akik
az anyagiakat biztosítják egy-egy versenyző,
egy-egy klub működéséhez. Az önkormányzatoknak erkölcsi kötelessége, hogy megteremtsék
a sportolási lehetőségeket és bebiztosítsák a feltételeket mind az egyéni, mind a tömegsporthoz.
Rimaszombat Városa ezért anyagi nehézségei ellenére is a lehetőségeihez mérten támogatni fogja nemcsak az élsportot, hanem a tömegsportot
is – zárta ünnepi köszöntőjét Cifruš.
A Városi Hivatal Kulturális és Szociális Osztá-

lyának sportért felelős munkatársa, Igor Antalík
az összes klubot megkereste, akik javaslatokat
tehettek a díjazottakra. A klubok többsége élt
ezzel a lehetőséggel, de voltak, akik nem. A javaslatok összegzése után 12 edző illetve sportvezető kapott elismerő oklevelet illetve beírhatta
nevét a város emlékkönyvébe: Štefan Baláž (VK
Slovan), Štefan Koháry (MFK), Milan Špaček
(TJ ŠK Tempus), Jaroslav Mlynár (TJ Mladosť
Relax – cselgáncs szakosztály), Ján Račko (VK
R. Sobota – férfi röplabda), id. Ivan Pivník (TJ
Lokomotíva R. Sobota – birkózó szakosztály),
František Fekete (Városi Teniszklub), Róbert
Galamb (I. DFC), Peter Úrek (OJ R. Sobota –
taekwondo), Tatiana Sihelská (Carmina Szabadka Lovasklub), Štefan Hirko (Szlovák Turisztikai
Klub városi szervezete), Samuel Kováčik (Modell
Klub), Ľubomír Pinzík (TJ Mladosť Relax – asztalitenisz szakosztály), Vojtech Molnár (Uraken
Karate Klub) és Peter Filipiak (HKM).
jdj, fotó: mak

Tíz cselgáncsozónk a dobogó tetején
A rimaszombati Sport utcai tornaterem adott
otthont a mini és diák cselgáncsozók karácsonyi
tornájának, amelyen hét egyesület 67 versenyzővel képviseltette magát. A hazai Lokomotíva
és Mladosť Relax versenyzői mellett Besztercebányáról, Losoncról, Nagyszombatból és Rozsnyóról is Rimaszombatba érkeztek a cselgáncs
ifjú szerelmesei.
A Mladosť Relax hat versenyzője állhatott fel
a dobogó legmagasabb fokára: Patrik Boršoš
(34 kg – mini), Richard Útis (35 kg – mini),
Lukáš Útis (36 kg – mini), Sophia Kanátová
(44 kg – ifjabb diákok), Kristína Tommová (56
kg – ifjabb diákok), Michal Štork (65 kg felett –
ifjabb diákok).
A Lokomotíva négy versenyzője szintén csatlakozott a rimaszombati győztesekhez: Frederik
Strečka (29 kg – mini), Ádám Jakab (30 kg –

mini), Karol Jakab (50 kg felett – mini), Denis
Farkaš (55 kg – ifjabb diákok).
Második helyen végeztek a Mladosť Relax alábbi versenyzői: Veronika Útisová (20 kg – mini),
Michal Antal (30 kg – ifjabb diákok), Juraj Antal
(34 kg – mini), Viktor Klima (40 kg – mini), Ján
Durmis (40 kg – ifjabb diákok). A Lokomotíva
versenyzői közül második lett Jaroslav Maďar
(50 kg felett – mini).
A Mladosť Relax harmadik helyen végzett versenyzői: Marian Precner (44 kg – mini), Ondrej
Durmis (48 kg – mini), Filip Zachar (50 kg felett
– mini). A Lokomotíva bronzérmesei: Patrik
Haris (20 kg – mini), Patrícia Štellerová (24 kg
– mini), Maroš Pavlinec (26 kg – mini), Oskar
Vígh (30 kg – mini), Jakub Kinka (35 kg – mini),
Tomáš Šteller (36 kg – mini), Boris Strýčko (55
kg – ifjabb diákok).

HK Slovan Gelnica  – HKM Rimaszombat   9:3 (2:0, 5:2, 2:1)
A rimaszombatiak három meghatározó
játékosuk nélkül keltek útra (Lentovský,
Lvomský, Medveď), akiket serdülők helyettesítettek. A csapat főleg az emberelőnyös
és emberhátrányos helyzeteket viselte el
nehezen, öt gólt kaptak emberhátrányból,
míg hármat emberelőnyben. A vendégek
első gólját 0:3-as állásnál a második harmadban T. Oštrom szerezte, s még ebben
a harmadban Ostrolucký is betalált. A befejező harmadban 2:7-es állásnál T. Oštrom
ismét bevette a gölnicbányaiak kapuját, de
azok még két góllal válaszolni tudtak.
A rimaszombatiak összeállítása: Pecník,
Krahulec – Ľalík, J. Oštrom, Durmis,
Petrinec – T. Oštrom, Machyniak,
Ostrolucký, Krajčo, Kováč, Marko, Csank,
Ružinský, Klincko. Kiállítások: 8:7, emberelőny – 2:0, emberhátrány – 3:0.

Radnóti Sátoraljaújhelyen is győzött
December 20-án Sátoraljaújhelyen
versenyeztek a rimaszombati Lokomotíva
birkózói, ahol két érmet szereztek és egy
negyedik helyezést értek el. A juniorok 66
kilós kategóriájában Radnóti Mihály nem
talált legyőzőre, ezzel megvédte tavalyi
elsőségét. Ugyanebben a kategóriában
Jaroslav Miniar bronzérmet szerzett. A felnőttek 96 kilós kategóriájában Miloš Gaži
a negyedik helyen végzett.

Reisz
András
jelenti
Folytatódik a kemény, hideg téli idő, de a
magasabb hegyvidékek kivételével számottevő havazás továbbra sem valószínű,
legfeljebb kisebb havazás, hószállingózás.
Az éjszakai órákban nem lesz ritka a -10,-15
fok sem, de a nappali órákban is bőven
fagypont alatt marad a hőmérséklet.
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Párizsba éremért utazik
Beszélgetés Dorota Balciarová karatézóval

A 15 éves rimaszombati Dorota
Balciarová nyolc év kemény munka után
végre felért a csúcsra a karatézók hazai
mezőnyében. Dorota a harcművészet
mellett énekel és táncol, sőt zongorázik is. Egészségügyi szakkört látogat,
s ahogy a nők többsége, imád vásárolni.
A sikereiről és a magánéletéről beszélgettünk.
Először is szeretnék gratulálni a legújabb sikeréhez – hisz kijutott a 2009-ben Párizsban
megrendezendő Európa-bajnokságra, valamint
megnyerte a szlovák kupát és a bajnokságot is.
Mi a siker titka?
Köszönöm szépen. Tényleg sikeres évet hagytam magam mögött, de természetesen nagyon
sok edzés volt a sikerek mögött, s ezzel együtt jár
a fáradtság és az idegesség is. Sokat köszönhetek
az edzőmnek, Vojtech Molnárnak, a szüleimnek,
de elsősorban magamnak, hogy soha nem adtam
fel, s mentem azon az úton, amelyet kitűztem
magamnak.
Amióta először hallottam Önről, nem hagy nyugodni a kérdés, hogy egy fiatal lány miért kezd
el harcművészettel foglalkozni. A kortársai
többsége bizonyára „nőiesebb” dolgokat helyez
előtérbe.
Az elején ez egész kedves volt, sőt nevetséges is.
Az edzésekre kifejezetten a kindertojások kedvéért jártam, a szüleim ugyanis ezzel serkentettek arra, hogy rendszeresen eljárjak az edzésekre. De ma már egészen más a helyzet, hisz akkor
még gyerek voltam, s nem tudtam, hogy mi vár
rám. Ma már minden győzelem hajt előre, s ha
már eljutottam erre a szintre, nem hagyhatom
abba. Voltak persze olyan pillanatok is egy-egy
vereség után, amikor azt gondoltam, hogy nincs
tovább, de aztán túltettem magam rajtuk.

Az általános vélemény mégis az, hogy a karate
kifejezetten férfi sportág, s nem való lányoknak,
hogy másokat kínozzanak.
Igen, egyetértek azzal, hogy jobban mutat ez
a sportág a fiúknak, de ma már igen sok lány hódol a küzdősportoknak, s minél tovább haladunk
az időben, annál több. De ma már nem zavar, ha
valaki megállít az utcán azzal a szöveggel, hogy
„Te vagy az a karatés lány? Remélem, hogy nem
versz meg...”. Már megszoktam, együtt élek vele,
s mást nem is tehetek.
S hogyan reagálnak erre azok, akik a legközelebb állnak Önhöz – a szülei vagy a barátai?
Természetesen pozitívan, támogatnak, együtt
örülnek velem, s szorítanak a sikereimért.
A profi hozzáállás nagyon sok lemondást igényel, valamint a pontos edzésterv és étkezési
rezsim betartását. Hogyan tud mindezekkel
megküzdeni?
Előbb öt edzésünk volt hetente, később már csak
négy, majd kettő. Nekem ez nem felelt meg, így
otthon is rendszeresen edzettem magam, eljártam futni és úszni, hellyel-közzel erősíteni is, sőt
alkalmanként az edzőmhöz is leruccantam egyegy pótedzésre. Étkezési rezsimet nem tartok,
s nincs szükségem arra, hogy doppingszereket
használjak, mint egyesek. Tisztességesen táplálkozom, hogy legyen elég energiám, s ez elég
is. Ebben a sportágban nem a súly az elsődleges,
hanem a rugalmasság, a dinamika, a gyorsaság,
a pontosság és az erő.
Végezetül hadd kérdezzem meg, hogy milyen
tervei vannak a jövőre nézve?
Szeretnék minél magasabbra kerülni a szlovák
élmezőnyben, s ha már kijutottam Párizsba, az
Európa-bajnokságra, szeretnék onnan éremmel
hazajönni.
Marián Kluvanec

Dorota Balciarová az edző, Vojtech
Molnár szemével:
- Dorotkának gyerekkorától kezdve minden esélye megvolt arra, hogy ebben a sportágban érvényesüljön. Ideális a testalkata, gyors, dinamikus, technikás, s mivel ezeket az adottságait kemény és céltudatos munkával sikeresen továbbfejlesztette, nem kell csodálkoznunk az elért eredményein sem.
Az elmúlt 3-4 év eredményei önmagukért beszélnek. Most, mint szlovák válogatott, már a válogatott
edzői figyelnek rá, s ez garancia lehet arra, hogy tudását tökéletesíti, s az elkövetkező években soksok siker részese lehet mind idehaza, mind a világversenyeken.
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