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Rábely marad, és az utak is járhatók
A mínusz fokok magasan tíz fölé emelkednek, Rimaszombatban lapzártánkig eddig -16 fok volt a legmagasabb. A hó is lehullott, így a gyerekek a téli szünidő alatt
örvendhettek a téli sportoknak. Ilyenkor a rimaszombati Városi Közterület-fenntartó Vállalatra (VKFV)
komoly munka hárul. Huszonnégy órás készenlétet
tartanak, s állandóan figyelik az időjárás alakulását.
„Éjjel-nappal járjuk az utakat…” – mondja lapunknak
Rábely Pál, a VKFV igazgatója, s hozzáteszi, hogy ilyen
fagyos időben a jeges utakon, járdákon az ipari só se
hat. Viszont alaposan felkészültek a télre, így tartalékaik bőségesek, a géppark is rendben van. Több olvasónk jelezte, hogy a parkolók nem mindig megfelelően
vannak letakarítva. A VKFV csupán a városhoz tartozó
területekről gondoskodik, ebbe nem tartoznak bele a

nagybevásárló központok előtti parkolók. A vállalat kézi munkásainak a száma – a munkaügyi hivatal
munkára ösztönző programjának keretében – összesen 80 fő, de ebből csupán 20 áll be munkába, a többiek elmentek betegállományba – mondja Rábely, s hozzáteszi, hogy húsz munkást az egész város járdáinak,
hidainak, gyalogútjainak, parkolóinak, tereinek a tisztántartására heti öt napban, napi öt órában képtelenség hatékonyan beosztani. Egyébként a városban alaptalan pletyka terjeng Rábely Pál menesztését illetőleg.
Cifruš István polgármester lapunknak megerősítette,
hogy szó sincs a leváltásáról, munkájával elégedettek a
képviselők is. Rábely erre úgy reagált, hogy nem ő dönt
erről, de amíg itt van, addig a munkájával foglalkozik.
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Potrebujete si požièaś?

Homoly E., fotó: jdj

Választások 2009-ben
Három választás is lesz az idén, de akár öt alkalommal
is az urnákhoz járulhatnak Szlovákia lakosai. Március 21-én kerül sor a köztársaságielnök-választás első
fordulójára. Amennyiben egyik jelölt sem kapja meg
a szükséges 50 százalék plusz egy szavazatot, akkor
április 4-én második fordulóra kerül sor. Június 6-án

A Szlovákiai Református
Egyház január elsején hivatalába lépő új püspöke, Fazekas
László Erdélyi Gézát váltotta. A
megbízatása hat évre szól.
Az új püspök újévi gondolatait
a Pátria Rádióban hallgathatták
meg a felvidékiek, melyben
többek között elmondta, hogy
„Isten az Ő megismerése, majd
pedig saját magunk megismerése által kívánja, hogy
változtassunk életünkön úgy,
hogy alkalmasak legyünk az Ő
dolgainak befogadására. Azt
akarja, hogy ne legyen dacos,
neki ellenszegülő életünk,
hanem hajlandóak legyünk
cselekedni az Ő akaratát. Az Ő
akarata pedig az, hogy szeretetben megszentelt életet éljünk.
… A megújulás mindenképpen
személyes. Csak úgy magától
semmi sem fog változni, jó
irányt nyerni, mert ez mindig
személyfüggő.” Aztán kifejtette, hogy megújulásra van
szükségünk a családról való
gondolkodásunkban, lévén a
társadalom alapsejtje a család,
amely közösségben megkaphatjuk azokat az ajándékokat,
motivációkat, amelyek szükségesek az öntudatos, értelmes
élethez. Meg kell újulnunk
továbbá a nemzetről való gondolkodásunkban, s kiemelte,
hogy Isten mindannyiunknak
feladatokat adott a világban,
de nem azt, „amit az elmúlt
hónapokban tapasztaltunk,
hogy önös érdekből szűkítsem
a másik nép életterét. Vagy
megpróbáljam rafinált módon
elsorvasztani nyelvét, elvenni
értékeit, hanem lássam meg a
másikban annak lehetőségét,
hogy a másik nép engem gazdagíthat.” — mondta a püspök.
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Rimavská Sobota, Hatvániho 2
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rendezik az európai parlamenti választásokat, novemberben pedig megyei önkormányzati választások lesznek, ahol szintén nem kizárt az ismétlés. Pavol Paška
parlamenti elnök április 25-ére írta ki az időközi pozic_gemeri_44x30_CB.indd
helyhatósági választásokat.
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Végre közös asztalhoz ültek a rimaszombati magyarok

Eseménynaptár készül

Más városokban már megszokott, hogy év elején
egyeztetnek a kulturális szervezetek képviselői,
s eseménynaptárt adnak ki, amelyen feltüntetik a legfontosabb rendezvényeiket. Erre eddig
Rimaszombatban nem volt példa, most viszont
megtört a jég, s a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya hagyományteremtő jelleggel összehívta a magyar egyesületek képviselőit. Persze nem mindenkit, s az összejövetelen
egyesek több szervezet jelenlétét is hiányolták.
De Rimaszombatban már az is jelentős eredménynek számít, hogy olyan emberek is leültek
az asztalhoz, akik évek óta nincsenek köszönő
viszonyban egymással. Megjelentek többek között az iskolák képviselői, de a Rimaszombat és
Vidéke P.T., a Szlovákiai Magyar Pedagógusszö-

vetség, a Szövetség a Közös Célokért, a Tompa
Mihály Klub, a helyi református egyház és a sajtó is képviseltette magát. Rengeteg rendezvény
készül 2009-ben Rimaszombatban és a környékén, itt felsorolni sem lehet az összeset, de jó
hír, hogy kiadnak egy eseménynaptárt, amelyben az összes fontosabb rendezvény szerepel. A
Csemadok TV titkára, Povinszky Elvira január
25-ig várja a rimaszombati magyar szervezetek
rendezvénylistáját (csemadokrsz@stonline.sk
vagy 979 01 Rimaszombat, Jesenský u. 5.), amelyet február elején még egyeztetnek, s a végleges
eseménynaptár a Gömöri Hírlap egyik februári
számában jelenik meg. S nem mellékes, hogy az
összejövetelnek köszönhetően több egyeztetés
is történt, s talán elkerülhető lesz, hogy egy-egy
fontosabb rendezvény azonos, vagy egymáshoz
közeli napon kerüljön megrendezésre. A fontosabb rendezvények közül emeljük ki a Ferenczy
István, Radnóti Miklós, Győry Dezső, Pósa Lajos és Veres János-évfordulót, a Tompa Mihály
Országos Vers- és Prózamondó Versenyt, a Katedra-versenyt, a Tornalján megrendezésre kerülő Kazinczy-emléknapot, a december elején
megrendezendő Önzetlenség napját, a Tompa
Református Gimnázium megalakulásának tízéves évfordulóját. „Mindent meg kell tenni, hogy
ellenségkeresés helyett megtaláljuk a közös pontokat”, – mondta zárszavában Sebők Valéria, a
Csemadok TV elnöke, s csak remélhetjük, hogy a
következő megbeszélésre azok is eljönnek, akik
most valamilyen oknál fogva elmaradtak.

Elment Danis
tanárnő, elment
Kati néni

Életünk során számtalan érdekes és
értékes emberrel hoz össze utunk.

már csak azért is, mivel nem volt tapasztalható
az üzletekben az áremelés, amitől sokan tartottak, az árak maradtak úgy, ahogy koronában voltak meghatározva, csupán euróra számították át,
változtatás nélkül, esetleg egy-két korona változás volt észlelhető. Sehol nem okozott gondot az
euró átszámítása a megszokott koronára. Ez egy
ideig még el fog tartani, míg elérjük azt a szintet,
hogy már nem kell átszámítani a két pénznemet.
Az államtól kaptunk zsebszámológépet, ami segít, viszont voltak olyan üzletek, ahol okos kis
zsebfüzetet kínáltak, természetesen ingyen,
amely nagyon sokat segít eligazodni. Mindkettőnek hasznát vesszük, amíg szükségünk lesz rá.
Egy lépés előre, ez egy olyan változás, amitől csak
jót remélnek az emberek. Szlovákia gazdasági
helyzete növekvőben van, annak ellenére, hogy
Európát is fenyegeti a gazdasági válság. Szlovákiát is érinti, viszont nem akadályoz abban, hogy
az ország jobb helyzetbe kerüljön, ha a feltételek
is megvannak hozzá.

Röpke pillanatra csak, vagy hosszabb időszakokra is. Az idő folyásával ezek emlékei
álatalában lassanként halványulnak és távolodnak tőlunk...
De az olyan igaz ember, mint Danis tanárnő,
Ő megmarad bennünk! Bennünk él, még ha
ezt eddig nem is vettük esetleg észre, mert
csak rohantunk valamerre, valahová...
Majd ötven év távlatában is eleven előttem
az általa elmondott és leírt serki várrom
képe -(hol van már az is...?), ahová felvezetett, akkor még húszunkat, a mai Tompa
Mihály Alapiskola épületében utolsóként
érettségiző magyar osztályt. Danis tanárnőnek roppant dimenziójú emberi jósága,
éltető bizakodást nyújtó kisugárzása volt
mindig. Akkor is, amikor fékezhetetlennek tűnő csínjeinket lefegyverző mosolygó
bölcsességgel szerelte le. Fölényes tudását
és ismereteit mindig mint egyenrangúnak
tudta tovább adni, nem kioktatott, hanem
szelíden vezetett.
Ezt tette egész földi pályáján, osztályfőnökünkként érettségi találkozóinkon, mikor
tiszta szíve megnyitotta sokunk rejtegetett
titkainak szelencéjét is... Összejöveteleink,
egymás látása örömének éltető forrása tudott lenni. S ezt tette fél évvel ezelőtt, 45
éves találkozónkon, már túl egy súlyos betegségen, amikor a töretlen, bízó és biztató
lélek szólt szavával, sugárzott szeméből.
Mondogattuk is – azt szeretnénk, maradjon
velünk derűs lelke mindigre.
A Teremtő ennyit mért ki Kati néninek itt
lenn, a földi pályán. De bízvást mondhatom
– mondhatjuk: azok a százak és ezrek, akiket tanított, okított és vezetett, nemcsak a
tudás, hanem az igaz emberség útján, akiket
megérintett személyiségének tiszta varázsa
– azok mindannyian megőrzik Őt szívükben és lelkükben.

Csölle Edit

Boros Zoltán,
az 1962-n érettségizett osztály nevében

Juhász Dósa János, fotó: moly

Januártól euróval fizetünk
A 2008-as év utolsó hónapjaiban Szlovákia lakossága, így a rimaszombati lakosság is felkészült
meglepte az áruházakat, s nagybevásárlásba kezdett. Nem gondolom, hogy azért, mert féltek az
eurótól, inkább ösztönösen kihasználták az üzletek által nyújtott árkedvezményeket, ami általában mindenre vonatkozott, így zömmel főleg
az élelmiszereket vásárolták. Karácsony előtt
hosszú sorok kígyóztak a rimaszombati postán,
az emberek a számláikat fizették be. 2009. január elsejétől beléptünk az euróövezetbe, tizenhatodikként azon európai országok közé, ahol
euróval rendelkeznek. Az első napokban még
csak ismerkedtek az új pénznemmel, az üzletesek készségesen segítettek eligazodni a sok apró
pénz kiszámításában a vásárlóknak. Elmondásuk szerint nem volt zúgolódás, dühöngés,
mindenki elfogadta az új fizetőeszközt. Akadtak
olyanok, akik még koronával fizettek, viszont ők
már arra törekedtek, hogy minél előbb költsék
el azt. Az üzleteket járva azt tapasztaltam, hogy
nagyobb részben euróval fizetnek. Az emberek
hangulatát megítélve nyugodtabbnak látszottak,
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Évnyitó a Városi Hivatalban

Rendhagyó évnyitó értekezletre került sor a
rimaszombati Városi Hivatalban, ahol a város
vezetői üdvözölték a hivatal alkalmazottait.
Cifruš István köszönetet mondott minden alkalmazottnak az elmúlt évben nyújtott áldozatos
munkájáért, hiszen ahogy hangsúlyozta is, nem

Leverik
a varjúfészkeket
Rimaszombat lakóinak az életét évek óta megkeserítik az egyre nagyobb számban elszaporodott vetési varjak (corvus frugilegus). Zajosak,
mindenhol jelen vannak, mindent összepiszkítanak és a szeméttárolók környékén is gyakran

volt egyszerű és könnyű a tavalyi év, de tapasztalata szerint az alkalmazottak többsége mindent
megetett azért, hogy a hivatal zökkenőmentesen
és fennakadás nélkül működjön, s vonatkozik
ez az euróra való átállásra is. Ami a gazdasági
válságot illeti, ez ugyan bennünket is érint, de
talán nem annyira, mint más régiókat, hiszen
a városban és a környékén a rendszerváltás óta
nincsenek komolyabb befektetések és üzemek,
így nem is volt tömeges elbocsátás az elmúlt hónapokban. A Városi Hivatal sem tervez lényeges
változtatásokat, s akikkel együtt kezdték a munkát, azokkal is szeretnék ezt a ciklust befejezni. A
polgármester nem zárta ki a lehetőségét immár
annak sem, hogy jövőre ismét elindul a polgármesteri posztért, de mint mondta, ezzel még
ráér foglalkozni, hiszen közel két év még hátravan ebből a ciklusból. Cifruš szerint az esetleges
nézetkülönbségek ellenére is igen jó a kapcsolat
a képviselő-testülettel, akik sok fontos döntést
fogadtak el az elmúlt esztendőben. A város a lehetőségeihez mérten kivette részét az EU-s projektekből is, s 45 millió koronát sikerült szerezni
a város kasszájába. Szólt az őt és a hivatal mun-

megfordulnak. Kiemelt számban fordulnak elő
a Gorkij utcai közlekedési játszótér környékén,
a Városkertben, ahol az értékes platánfákban
is kárt tesznek. A Városi Hivatal már tavaly is
foglalkozott a problémával, s a Környezetvédelmi Szakosztály szerette volna a varjak számát
a fészkelőhelyek leverésével csökkenteni. De
mivel ezek a madarak az 543/2002-es törvény
értelmében védett élőlények, engedélyt kellett
kérni az SZK Környezetvédelmi Minisztéri-

A rimaszombati Polgári Ügyek
Testülete új évi köszöntője
Kezdetét vette az új év. Épp, hogy véget ért a karácsony, mikor asztalunkon lecseréljük a naptárt
és tiszta lapjai felett elgondolkozunk azon, hogy
milyen lesznek az előttünk álló napok. Gondolkodva a mögöttünk álló év eseményein, szeretnénk remélni, hogy a következő hónapok eredményesebbek lesznek, mint az óév.
Az év vége mindig a mérlegelés jegyében szokott
eltelni. Ebben az időszakban az én gondolataim
is el-el kalandoznak a múltba. Lassan gyűjtögetek, rendezgetek. Mit adtunk városunknak, az
embereknek, kit örvendeztettünk meg városunkban, Rimaszombatban?
Életem elmúlt 30 évében, amióta a Polgári Ügyek
Testületénél dolgozom, városunk közigazgatásában, nap mint nap osztozom az emberek örömében és bánatában. Fogadtam a legkisebbeket,

mikor világra jöttek, fiataljainkat érettségijük
alkalmából, párokat házasságkötésükkor és kísértem el halottainkat utolsó útjukon.
Minden új év hoz valami újat és elvisz valamit,
ami kedves volt szivünknek, lelkünknek. Életünk örökös körforgás.
Emlékezek az elmúlt esztendőre: esketőtermünk
hétről-hétre megtelt ünnepélyes hangulattal.
Ilyenkor a szavak összefonódtak a szívvel, érzéseink kimeríthetetlen kútfőjével és két ember
kölcsönös szerelmével. Megismételhetetlenek a
rendezvényeink, amelyeket csapatunk minden
tagja örökké a szívében fog őrizni, és alkalomadtán kellemesen emlékszik ezekre a szép percekre. Ilyen volt szervezetünk megalakulásának
55.-ik évfordulója és ünnepségeink városunk
kerületeiben, ahol kellemesen csalódtunk az
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káját ért vádakról is, s kijelentette, hogy ezekre
a méltatlan támadásokra nem óhajt válaszolni.
„Az ajtóm mindig nyitva van, akinek valami baja
van, az nyugodtan bejöhet, s megbeszéljük és
orvosoljuk a problémákat” – tette hozzá. Kitért
a város mediális politikájára, s pozitívnak tartja
a Gömöri Hírlapban és a Gemerské zvestiben
végbement változásokat, hisz a két lap elsődleges szerepet játszik a regionális piacon, csak arra
hívta fel nyomatékosan a figyelmet, hogy bár
regionális jelleggel bírnak, de mégiscsak Rimaszombat Városa adja ki. „Koronát már nem kívánok Önöknek, de erőt, egészséget, munkakedvet
és eurót annál többet” – zárta a beszédét. Kovács
László, a Városi Hivatal elöljárója arra hívta fel
a figyelmet, hogy a Városi Hivatal kollektív testület, s mindenki felelősséggel tartozik mindenkiért. „A hivatal ars poeticája, hogy minden
kérvényt 3 napon belül el kell intézni, s bár még
vannak tartalékok, a hivatal működését alapvetően jónak tartom. Annyian vagyunk, amen�nyi ember feltétlenül szükséges az ügymenet
működtetéséhez” – mondja Kovács, aki szerint
mindenképpen szükség lesz a szóvivői poszt bevezetésére, ezeket a feladatot jelenleg ugyanis ő
látja el, s ő engedélyével adhatnak információkat
a hivatal alkalmazottjai.
jdj, fotó: moly

umától. Az engedély megérkezett, így még az
idei fészkelések előtt megkezdik a tavalyról
megmaradt fészkek eltávolítását. „A kivétel február végéig érvényes, ezért addig mindenképpen végeznünk kell a munkával. S hogy minél
hatékonyabb legyen a munkánk, azt közvetlenül
a fészkelési időszak elkezdése előtt, vagyis február közepén szeretnénk realizálni” – mondja
Bozó János, a szakosztály vezetője.
kan/ford. jdj

emberek aktív hozzáállásában. Az elmúlt év tovatűnt mint sebes patak, valamit adott, valamit
tovavitt. Mégis szívünk és lelkünk gazdagodott,
új tapasztalatokat szereztünk, új barátságok kötettek.
Lelkünk ajándékokat kapott és adott. Egy-egy
őszinte kézfogásunkban, szavainkban mindig ott
hagytuk lelkünk egy kis darabját és bizony, néha
mi voltunk egyedül, akik megemlékeztek embertársaink életének jelentős eseményeiről.
Elkezdődött az új év. Szeretném megköszönni
kedves biztató szavaikat és hasonló, de mégis picit más szellemben kívánunk ÖnÖknek is kellemes és boldogságteljes új esztendőt. Szeretném,
hogy minél többször találkozhatnánk a jövő
évben életük jelentős eseményei alkalmából,
legyen szó ifjú házasainkról vagy jubiláló időseinkről.
Kívánok Önöknek boldog új esztendőt, jó egészséget, őszinte barátokat, legyenek szerencsések,
éljenek az örömért és az életért.
Ema Vraniaková/ ford: lr
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Az idén két fontos projektet szeretnének megvalósítani

Újévi beszélgetés Cifruš István polgármesterrel
A kínaiak szerint a nyolcassal végződő
évek, hónapok, napok szerencsét hoznak,
ezért időzítették az olimpia megnyitóját
is 2008 augusztus 8-ra. Önnek mit hozott
az előttünk hagyott esztendő, s mit vár
az újtól?
Ha már a kínaiaknál tartunk, akkor elmondhatom, hogy én a Kakas jegyében születtem, s remélem, hogy lesz elég erőm arra, hogy továbbvigyem ezt a várost az elkövetkező esztendőkben.
Az idei évben két olyan fontos projekt lesz, amit
mindenképpen szeretnénk megvalósítani. Az
egyik a tamásfalai infrastruktúra kiépítése, amely
a kanalizáció mellett magába foglalja az aszfaltozást is. S mindenképpen szeretnénk a nyárra
megépíteni a városi medencét is, a kurinci beruházásban ugyanis én már nem nagyon bízom.
Se a város vezetésének, se a helyi vállalkozóknak
nincs elég ereje ill. pénze arra, hogy az eredeti
terveket meg tudja valósítani. De nagyon fontosnak tartjuk, hogy a város lakóinak legyen hol lubickolniuk, mert tényleg szégyen, hogy egy járási
városban a nyári forróságban nincs hol fürödni.
Már kiírtuk a versenytárgyalást a medencékre, s
valószínűleg ezt saját forrásból fogjuk megvalósítani. Tavaly 45 millió koronát sikerült szerezni
különböző pályázatokból, ami szerintem elég jó
eredmény. Nagyon sajnálom, hogy megszűnt a
Ferenczy István Alapiskola, bár mindent megtettünk a megmaradásáért, viszont örömmel nyugtáztam, hogy létrejött a dunaszerdahelyi Hotelakadémia kihelyezett tagozata. Ezért is olvastam
bosszúsan imént az interneten, hogy az Egyesített Iskola is tervez egy ilyen tagozatot a következő tanévtől. Demokrácia van, de mégsem most
kellett volna ezt létrehozni, hanem a Hotelakadémia megjelenése előtt. A város egyébként éli a
saját életét, abban a különleges helyzetben van,
hogy nincs kit, honnan elengedni, az elmúlt 18
évben ugyanis alig jött létre jelentősebb új munkahely. Szeretném, ha az itt működő vállalkozók
jó kapcsolatot ápolnának a várossal, de senkinek
sem fogunk könyörögni. Ha visszanézek az eltelt
hat évre, sok mindent sikerült az ígéretekből tel-

jesíteni, mint a tamásfalai kanalizáció, a dúsa úti
víz, a Meteor épülete, a téli stadion vagy a Szociális Biztosító épülete, amelyből szintén lesz
valami. Egyedül a Járásbíróság épülete maradt
megoldatlan, de Harabin miniszter úrtól erre is
pozitív ígéretet kaptunk.
Egy éve megszűntek a schengeni határok,
mennyire érezhető ez a szlovák-magyar
kapcsolatokban, tekintettel a jelenlegi
hűvös államközi helyzetre.
Nagyon fontos lépésről volt szó, s ez mind a gazdasági, mind a magánkapcsolatokban érezhető
változást hozott. Ha szülőfalumba, Recskére
megyek is, mennyivel egyszerűbb ma a közlekedés. De Bánrévén, Putnokon és Sajóvelezden
is vannak rokonaim, akik viszont még mindig
megkérdik, ha felhívom őket, hogy milyen a
helyzet, jöhetnek-e szabadon Szlovákiába, s nem
éri-e őket atrocitás. Tegnap voltam Ózdon, ahol
vállalkozókkal tárgyaltam az együttműködésről. Mind a schengeni határok eltörlése, mind az
euró nagy lökést jelentett Szlovákia részére. Ami
pedig az egyes nacionalista megnyilvánulásokat
illeti, remélem, hogy ezt a várost ez teljesen elkerüli. Nálunk békésen meg kell, hogy férjen egymás mellett Petőfi és Rimavský-Francisci vagy a
kettőskereszt is. S mint a város vezetője nem tűröm el, hogy bárhol a város területén soviniszta
megnyilvánulások megjelenjenek.

Pavel Piliarik:

Az idei év fordulópont lehet
A tavalyi évet egészében véve sikeresnek tartom, mégha nem is teljesült minden elvárásom
és fogadalmam az elképzeléseim szerint. Ebben
külső tényezők is közrejátszottak, de bizonyára nálam is vannak még tartalékok, ami a jó
ötleteket és aktivitásokat illeti a társadalmi
történések terén.
Az idei év véleményem szerint akár fordulópont
is lehet a város életében. Hiszem, hogy sikerült

megállítani a város lakóinak életszínvonalcsökkenését, és stabilizálni azokat a mutatókat,
amelyek segítenek a 2007-2013-as időszakra
kidolgozott Városfejlesztési Terv megvalósításában. Optimista vagyok, és a magam részéről
mindent megteszek azért, hogy visszatérjen
városunk régi dicsősége, és Rimaszombat ismét
a Gömör-Kishonti régió társadalmi-kulturális
és gazdasági központja legyen.

Az egyik regionális lap gyakran támadja
Önt és a Városi Hivatal munkatársait is.
Ennek a lapnak a kiadója egyben
Besztercebánya megye alelnöke is.
Előbb jó lenne, ha az érintettek tükörbe néznének. Én veszem a kritikát, s nem is igen szólok
vissza, de mivel a lap kiadója megyei alispán is,
úgy illene, hogy visszafogottabban írna és nyilatkozna bizonyos ügyekben. Én is megkérdezhetném, hogy vajon Ő mit tett a városért tisztségéből kifolyólag, s hányszor szólalt fel a város
érdekében Besztercebányán? Egyetlen utat látok, az együttműködés útját, de ehhez őszintén
félre kell tenni az ellentéteket.
Magánéletében mit vár az új esztendőtől?
Nagyobbik fiamra fontos erőpróba vár, hiszen
befejezi a középiskolát. Nagyon szeretném, ha
ő is orvosi pályára lépne, s jó orvos lenne belőle.
Ehhez minden segítséget szeretnék a számára
megadni.
Juhász Dósa János, fotó: moly

Nem hiányzott
Szilveszterkor
a Fő térről
Cifruš István az egyes médiákban megjelent vádaskodásokra reagálva elmondta,
hogy szándékában állt újévi köszöntőt
mondani a Fő téren Szilveszter éjszakáján,
s több mint másfél órát kinn volt, de két
alkalommal is eltalálták petárdával. „12
éves részeg suhancok előtt nem láttam
értelmét ünnepi szavakat hangoztatni és
eurót dobálni” – jelentette ki. A polgármester egyébként részt vett az euró bevezetése
alkalmából Pozsonyban, a Nemzeti Színházban Viszontlátásra korona, üdvözlünk
euró! címmel tartott ünnepségeken.
jdj
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Itt nem loboghat büszkén az EU-s zászló
Többször beszámoltunk már lapunkban,
hogy a Tompa Mihály Alapiskola tavaly
százéves Šrobár utcai patinás épülete
sürgős felújításra szorul. 2008-ban
a felújításra igényelt pályázatuk nem járt
sikerrel.
Rimaszombat Városának a több mint 1 760 ezer
eurós (kb. 53 ezer korona) teljes rekonstrukció
elvégzése önköltségen nem áll módjában, így
nincs más lehetőség, mint az Európai Uniós
pénzforrások bebiztosítása. 2008-ban a város
közreműködésével az EU Regionális Operatív
Programjában pályáztak, mely minden bizon�nyal nem járt sikerrel. Bár erről hivatalos értesítést még nem kaptak, de a www.ropka.sk internetes oldalon nem szerepelnek a nyertesek
között. „Szerencse a szerencsétlenségben” – értékeli Orosz István iskolaigazgató az értesülést,
hogy mivel egy tanulóra max. 2323,57 € (70 ezer
korona) támogatás igényelhető, ez lehetővé teszi, hogy a pályázatot, amely elmondása szerint
most sem tartalmazott semmilyen formai hibát, úgy dolgozzák át, hogy azt már 532 diákra
kérjék (ismeretes, hogy időközben a Ferenczy
István Alapiskolát beolvasztották, így növekedett meg a diáklétszám 202 fővel), amely közel
1,3 millió eurót (40 millió koronát) tesz ki. „Az
esély ugyanannyi, mint bármely más iskolának,
hogy egy-egy pályázata nyertes lehessen.” – véli
Orosz. Nyilván sokan gondoljuk így, de mikor
sorozatra kimaradnak az egyes pályázati körökből a magyar iskolák, akkor némileg talán joggal lehetünk szkeptikusak. Az iskola igazgatója
azonban bizakodó, s mindenképpen elő kívánja
teremteni a felújításra szükséges anyagi fedezetet, lévén Rimaszombat egyik legrégibb épületéről van szó, amelynek sürgős rendbetétele
nélkülözhetetlen a kellemes környezetben folytatott minőségi oktatói munkához. Az, hogy a
tetőszerkezet, a külső vakolat, a belső helyiségek,
a szociális helyiségek, a pincesor, a kőlépcsők, az
udvar nem felnek meg az esztétikai és higiéniai
előírásoknak, mindannyiuk számára kiderül a
felvételeinkből is.
Képriport: Homoly Erzsébet
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Megemlékezés
Január 16.
Emlékezzünk Mikszáth
Kálmán születésnapján
„Egy írót kitüntetni nem lehet sem diadalkapuval, sem koszorúkkal, úgy mint azzal, ha őt műveiben megismerik: ez a legnagyobb jutalma” –
mondotta Mikszáth Kálmán. Kedves Olvasóink
keressenek a könyvespolcon egy jó Mikszáth
regényt, s a hosszú téli estéken olvassák azt. Bár
Móricz Zsigmond azt írja, hogy „Mikszáthnak
nem is volt több igazi közönsége, csak mi, az író-

mesterségben céhbelijei. Jókai egy egész országot állandóan tudott kápráztatni, de Mikszáth
az értők szemét gyönyörködtette különösen. Ki
merte volna fölvenni vele a versenyt, hogy olyan
mondatokat írjon, olyan ötleteket mondjon,
olyan képet rögtönözzön, mint ő? Csak mi, akik
minden öltésnek ismerjük a technikáját, s akik
izzadunk és kínlódunk a referáda-sablonok
nyűgében, mi tudtuk azt, micsoda bűvész és
művész Mikszáth Kálmán.”, de ma már ennek a
csodának mindannyian részesei lehetünk.
moly

Könyvajánló
Angyali történetek
(bővített válogatás)

A könyv folytatása Vujity Tvrtko
kirobbanó sikerű könyvsorozatának, s ez a „Nagy Kék Könyv”
igazi meglepetéseket rejteket,
hiszen Tvrtko a legizgalmasabb,
legtanulságosabb, legszebb emberi történeteinek nyomába ered, s beszámol róla, hogy mi lett
azóta a főszereplőkkel, hogyan folytatódott az
ő életük. Az angyali történetek a világ minden tájáról, földi paradicsomokból és a pokol
legmélyebb bugyraiból. Varázslatos jégmezők
és polgárháborúk váltják egymást, miközben
körbeutazhatjuk a földet Tvrtkóval. Lebilincselő
izgalmas fejezetek a világ mások számára megközelíthetetlen térségeiről és az igazi hétköznapi hősökről.

Nemzet könyv

Ujlaky István salgótarjáni születésű történész újat szeretett
volna írni a magyar történelemről, úgy hogy a Kárpát-medence
történetét magyar szemszögből
vizsgálta. Középpontjában e sok
színű és soknemzetiségű régió áll, amely kelet

1981-ben jelent meg a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság
kiadásában, a Népismereti
könyvtár c. sorozat első köteteként a Vály-völgyet bemutató monográfia B. Kovács István szerkesztésében. Az igen aprólékos
munka fontos fejezete volt a Vály-völyg földrajzi
neveit feldolgozó fejezet, Dénes György és
Benedek László munkája, amely fejezetet most
önálló kötetként újranyomtak Budapesten.

Gyümölcsöskert

Enyhébb napokon megkezdjük az idősebb
fák törzsének tisztogatását. A fák törzsét
először kaparóvassal, majd drótkefével
tisztítjuk. Eltávolítjuk a kéregripacsokat
és az alattuk meghúzódó áttelelő kártevőket. Készítsünk növényvédelmi tervet.
A tervhez szükséges ismernünk növényeink mennyiségét, faját esetleg fajtáját,
valamint érési idejüket.

Szőlő
és nyugat ütközőpontjaként sajátos történelmi
utat járt be az évszázadok alatt, az itt megforduló-letelepedő népek egymásrautaltsága,
konfliktusa pedig sajátosan közép-kelet-európai
sorstörténet.

Toronyirányt –
Utak és emberek

A szerző Schäffer
Erzsébet beszélgetőtársaihoz, mindegy,
hogy Nyírmada mellett
egy akácosban jár, vagy
Bornei szigetén, hogy
kecskepásztorhoz
utazik az Alföldre,
vagy Mexikóba egy
elfelejtett pillanatért
– mindhez ugyanaz az út vezet, a szerző befelé
figyelő útja, amit, ha a könyvben végigjártunk,
fogódzókat találunk a magunk megszenvedett, megáldott, életünk utolsó pillanatig tartó
utazása.
A könyvek megvásárolhatók a rimaszombati
Tompa Mihály Könyvesboltban, a Fő téren.
he

Ajánló
A Vály-völgy
földrajzi nevei

Kerti munkák
a 3. hétre

Janus Pannonius
A petrarcai őszinteségű poéta,
a humanista irodalom európai
hírű alakja előtt tisztelegnek
magyar verséneklők és régi
zenészek. Az előadók nem titkolt célja, hogy széles körben népszerűsítsék a
magyar irodalom első világirodalmi jelentőségű
nagyságának a költészetét. A CD-n többek között a Musica Historica, a Kaláka, a Szélkiáltó, és
a rimaszombati Tóbisz Tinelli Tamással felálló
Misztrál együttes működik közre.
jdj

Készüljünk fel az új telepítésre, vegyük
figyelembe kertünk adottságait, elsősorban
fekvését, a talaj minőségét, valamint a tavaszi fagy gyakoriságát. Ennek ismeretében
rendeljük meg a kertünkbe legalkalmasabb
fajtákat. A csemegeszőlő fajtáit úgy válas�szuk ki, hogy augusztus elejétől október
végéig legyen fogyasztható szőlőnk. Ne
feledkezzünk meg arról a tényről sem, hogy
a legtöbb csemegeszőlő fajtából is finom
bor készíthető, mint pl. a Saszla, Csaba
Gyöngye, Irsai Olivér, stb.

Zöldségeskert

A fűtött fóliasátorba folytatjuk a hónapos
retek vetését. A novemberben vetett fejessaláta-palántákat kezdjük kiültetni 18x18
cm sor- és tőtávolságra. Vetjük a paprikát
és a paradicsomot. 10 cm-es tápkockába
vethetünk néhány tő sárgadinnyét, csak
korai fajták jöhetnek számításba. A talajt készítsük elő a karalábé kiültetésére,
négyzetméterenként szórjunk ki 15 kg
istállótrágyát, melyet kb. 25 cm mélyre
forgassuk be. Ezenkívül szórjunk szét 4 dkg
ammónium-nitrátot, 1 dkg szuperfoszfátot
és 1 dkg kálisót.
Fűtetlen fóliába szánt fejessaláta-palánták nevelését kezdjük el, a vetést fűtött
helységben tartsuk. A magvetés hőigénye
16-20 °C. Elkezdhetjük a karalábépalántáik
nevelését is. A magvakat kelésig tartsuk
18-22 °C-on.
A szabadföldi, igen korai termesztésre
kezdjük a fejeskáposzta-, vöröskáposztaés a kelkáposzta-palánta nevelését. Kelésig
16-19 °C-on tartsuk.

Díszkert

Gyümölcstermő növényeinkkel együtt
a díszfák és -cserjék ápolását is végezzük el.
Vágjuk le az elszáradt, elpusztult, pajzstetvekkel fertőzött részeket. Szedjük le
a száraz leveleket, növénymaradványokat.
A lekapart hulladékot távolítsuk el.
Farsang István
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Készül a regionális olvasókönyv

Második összejövetelét tartotta december idusán A hely, ahol élünk c. regionális olvasókönyvet szerkesztő munkabizottság, amelyen már a
kötet konkrét szerkezetéről is tárgyaltak. Ádám
Zita, a munkabizottság vezetője elmondta, hogy
sikeresen pályáztak a Szülőföld Alapnál, amelytől kb. egymillió forintot sikerült szerezni a
projektre. A kiadvány az alapiskola 3-9. évfolyamába járó tanulóinak szól, völgyek/tájegységek
szerint strukturalizálódik, amelyet az adott tájegység iskoláinak pedagógusai állítanak össze, s
végleges formába Ádám Zita és Kovács Tibor önt

majd. A kötet első fejezete rövid kultúrtörténeti
és természeti áttekintést nyújt a leendő olvasónak (Kovács Tibor, Balázs Csaba és Puntigán
Tünde), ezt követi a völgyek, tájegységek szerinti bemutatkozás s a feladatbank. A tervek szerint
térképet és CD-ROM mellékletet is csatolnak az
olvasókönyvhöz igen gazdag képanyaggal. A következő munkamegbeszélés február 5-én, csütörtökön, 13.30 órakor lesz a közösségi házban,
amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Kép és szöveg: jdj

A Balogvölgyi Rákóczi 2008-ban
A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi
Szervezete 2009. január 3-án értékelte
2008-as tevékenységét.
Ezúttal az uzapanyiti Gecse Aladár és Homoly
Klára tagok látták vendégül lakásukban a tagságot, kellemes környezetet biztosítva az otthonos
hangulatú tanácskozáshoz. Volt is mit megvitatni, hisz a tagság huszonöt különböző akciónak
volt részese, szervezője vagy támogatója.
Ez a szervezet a vidék magyarságának érdekében fejti ki tevékenységét. Figyelmet szentelve
II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem tettei, emlékhelyei megismertetésének, a magyar nemzeti ünnepek és emléknapok megünneplésének,
az emlékhelyek, a jelhagyások és hősi emlékek
védelmének, valamint az ősi magyar kultúra és
szokások felújításának. Gondoltak az ifjúság nevelésére is, ezért szoros az együttműködésük a
cserkészekkel.
Sajnos 2008 márciusában nagy veszteség érte
szervezetet, mivel örökös tiszteletbeli elnökük,
Dr. Szepesházy Kálmán éltének 89. évében elhunyt és a nagybalogi katolikus temetőben alus�sza örök álmát. Kiemelt akciójuk volt a „Rákóczi
nyomában” elnevezésű emléktúra, melynek keretében az ifjú tagjelöltekkel együtt látogatták

meg az emlékhelyeket, így jártak többek közt
Felsővadászon, Encsen, Vizsolyban, Göncön,
Borsiban, Kassán. Gondoskodtak a gombaszögi
pálos kolostor romjainak a védelméről, valamint
a balogvölgyi emlékhelyek, emléktáblák és kopjafák ápolásáról. Ott voltak a legjelentősebb magyar nemzeti ünnep, március 15-e rimaszombati
és nagybalogi ünnepségein, a nemzeti gyásznap,
október 6-a megemlékezésein is. A világháborúkban elesett hősök emlékeit is felkeresték.
Minden helyen és minden emléknél elhelyezték
az emlékezés virágait, koszorúit. Nyugtalanította őket a hatalmi elit nemzetiségünkkel szembeni türelmetlensége, ellenséges magatartása és
elért jogaink szűkítésére való alattomos törekvése.
A 2009-es évben további aktivitásokat terveznek. Legkiemelkedőbb közülük a tagság bővítése,
a passzív tagok aktivizálása, gyűjtés indítása örökös tiszteletbeli elnökük, Dr. Szepesházy Kálmán szülőházának emléktáblával való megjelölésére, a VI. Rakóczi Alkotótábor megvalósítása,
s egyebek között a Homoly Erzsébet szerkesztette „Pósa Lajos emlékezetei – emléktár” című kiadvány bővített, második kiadásának biztosítása.
Koós István
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A nagybalogi
nyugdíjasok
öröme
Ahol kétszáz nyugdíjas él, nagy szükség van
nyugdíjas klubra. Egy évvel ezelőtt teljesült
is vágyuk, megnyílt a klub.
A falu polgármestere, Csúr Tibor nagy
szeretettel adta azt át a klub vezetőinek és
a tagságnak. Azóta is figyelemmel kíséri az
ott folyó tevékenységet, és segít a berendezés, valamint technikai kellékek gyarapításával. Utóbb az évzáró összejövetelen,
január 5-én is váratlanul betoppant, hogy
boldog új esztendőt kívánjon a tagságnak,
majd a gondokról, a nehézségekről érdeklődött. Egyúttal megígérte, hogy gondoskodni fog a hiányzó kellékekről és az akciók
támogatásáról.
Az eltelt év alatt több sikeres akció valósult
meg. Az egyedül állóknak az összejövetelek
sűrítése esne jól, hogy ott elbeszélgessenek, elmondják gondjaikat, bánataikat.
Ezidáig havonta egyszer járt össze a tagság,
magukkal hozva a finomabbnál-finomabb
süteményeket, kalácsokat, réteseket. A férfiak pedig borkészítő alkalmasságukat bizonygatták egy-egy kancsónyi borocskával.
Szinte havonta megjelent a nyugdíjasok
között a pedikűrös és a fodrász is. Ezenkívül volt már itt előadás, árubemutatás is.
A 2009-es esztendőben egészségügyi
előadásokra és nyári kirándulásokra, strandolásra is lehetőség nyílik.
Koós István

Nem sok pénz jut
Gömörbe
Döntöttek a Szülőföld Alap egyes szakmai
kuratóriumai a 2008 második félévi támogatásokról. A régiónkból, ahogy már megszokhattuk, igen kevés pályázat érkezett,
s mindössze pár szervezet kapott támogatást. A Gömörország folyóirat kiadására
300 ezer, míg a Gömörország honlapjának
működtetésére 200 ezer forintot hagytak
jóvá. Nem kapott pénzt forráshiányra
hivatkozva a 2008 karácsonyára megjelent
Gömör-Kishont monográfia. Az Itthon c.
lapot 1 millió 200 ezer forinttal, a Kassai
Figyelőt 200 ezer forinttal támogatták.
Sajnos nem kapott pénzt a runyai műemléktemplom sem a tetőzetének felújítására.
A Pro Scholis a működtetésére 500 ezer,
míg A hely, ahol élünk c. regionális olvasókönyvre 1 millió forintot szerzett. Két
füleki bejegyzésű társulás, a Genius és az
E-Talentum kapott komolyabb összegeket
továbbképzésre ill. a Digi Tan projektre.
jdj

8

Visszapillantó
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A 2008-as esztendő
a Gömöri Hírlapban – 1.
Bár talán csodák és sorsdöntő
események nem történtek 2008-ban,
hiába végződött nyolcasra az esztendő,
mégsem voltunk esemény híján sem
az országban, sem a régióban. A Gömöri
Hírlap lelkes kis csapata (Juhász Dósa
János, Homoly Erzsébet, a külsős
munkatársak: Balázs Emese, Csölle Edit,
Polgári László, Bőd Titanilla, Kovács
Tibor, Farsang István, Reisz András,
Urbán Péter, Koós István, Doró György,
Ujj Beáta, Gecse Attila, Marta Kanalová,
Martin Ambróz, Kalmár Katalin, Marian
Kluvanec, valamint a grafikus Milan
Očenáš és az adminisztratív és egyéb
munkaerők: Danka Vojteková, Iveta
Toderová, Silling Géza, Stanislav
Sojka, Alexander štefan) olvasóink
segítségével megpróbált mindenütt ott
lenni és beszámolni az eseményekről.
Csak címszavakban vázoljuk, hogy miről
is számoltunk be a Gömöri Hírlap
hasábjain, ami segítséget nyújthat
visszakeresésben is.

2008. január 7. * Az állam kivonult a régióból
– Beszélgetés Cifruš István polgármesterrel.
* Rácz Kevin az új esztendő első babája * Száz
éve halt meg Fábry János * Újabb mellszobrok
a Daxner téren * Eltűntek a schengeni határok
* Szólt a nóta Simonyiban * Nógrádi Pedagógustalálkozó Füleken * Emléknap Balogfalán,
Ki Mit Tud? Rimaszécsen * Komanický helyett
Vass
2008. január 14. * Még mindig lopják a fát a
dúsai erdőben * Beszélgetés Gál Zsolttal, Rák
Viktóriával, Vörös Attilával és Vörös Előddel
* Elindul Kovács Tibor sorozata az 1848/49-es
forradalomról
2008. január 21. * Több tűzeset, több kár
* Megalakult az Európa Szabad Fiataljai szervezet * Bemutatkoznak a rimaszombati magyar
alapiskolák * 130 éve született Rudnay Gyula
* Sajógömörön a bajnoki cím a cél
2008. január 28. * Elindult a báli szezon
* Látogatás a Daxner utcai óvodában * Elfogadták a városfejlesztési koncepciót a 2007/13-as
időszakra * Két iskola, nem egy helyzet * Fábry
Jánosra emlékeztek * A bennmaradás a cél
Guszonán
2008. február 4. * Növekszik az influenzás
betegek száma * Sikeres pályázatok a Dúsa úti
alapiskolában * Látogatóban a Magyar Nyugdíjas Klubban * Ibos Kálmán emlékei a málenkij
robotról * Ha farsang, akkor fánk
* Bőd Titanilla szerelme a műkorcsolyázás
2008. február 11. * Nem gát a magyar iskola!
* A farsang Rimaszombatban * Angliába repül-

tek a Ferenczy Alapiskola diákjai * Buda Ferenc
költői estje Rimaszombatban * Csemadok
körkép és évzárók * Radnóti szlovák bajnok lett
* A Bőviba nyerte a teremlabdarúgó tornát *
Beszélgetés Rák Róberttel
2008. február 18. * Megválasztották a város
legjobb sportolóit – Radnóti Mihály a legjobb *
Tiltakoztak a zöldövezet beépítése ellen
* Tényfeltárás kisfilmeken * Hét éve működik
a Méta Gesztetében * Palócföld értékeinek
összekapcsolása * Povinszky Elvira a Csemadok
TV terveiről * Élő örökségünk – Farsang István
írása * Interjú Vass Ferenccel
2008. február 25. * Megnyílt a jégpálya
* Roma tanoda alakult Rimaszécsen * 2007 – a
gömöri barlangászok életében * Radnóti lett a
járás legjobb sportolója
2008. március 3. * Nem döntöttek a Ferenczy
Alapiskoláról * Növekszik a megélhetési bűnözés * A rimaszombati és füleki VMK tervei
* Gömöri sztárok: Nyitrai Nóra
2008. március 10. * Beíratkozási körkép
Rimaszombatban * Szakmai konferencia Losoncon * Látogatás a magyar speciális alapiskolában * Sikeres volt a FIKIV * Mécs László-est
a Tompa Mihály Klubban * Második magyarmadjar találkozó * Állat(om) a képen * Győztes
idénynyitó a kassaiak ellen
2008. március 17. * Merjünk nagyokat álmodni! * Szentesről Rimaszombatba
* Szepesházy Kálmán emlékére * A húsvét eredete és népszokásai * 70 éve történt * Asztaliteniszezőink történelmi harmadik helye
2008. március 25. * Kopjafát állítottak
Felsővályban * Új társulást alapított Simon
Zsolt * Beretke él a lehetőségekkel * Az Életutak vendége volt Tornallyay Zoltán * Gömöri
sztárok: Szajkó Attila
2008. március 31. * Batyi a hét települése
* Elismerték a pedagógusok munkáját *
Egyéves a GTV * A Múzsa csókjára várva – a Petőfi-ház és Koós István * Abafalva, ahol mindig
van esemény * Vendégcsalogató Pincre * Reisz
András jelenti * Mátyás, az igazságos
2008. április 7. * Pozitív visszhanggal zárult
a Comenius * Bartha Attila sikere * Rimajánosi
élesztgetése * Tehetséges roma fiatalok
Gömörben * Molnár az USA-ban versenyzett
2008. április 14. * Visszatért a Sorsvirág
* Látogatóban Nagyferenc Katalinnál *
Bemutatkozik a Gömöri Fotóklub * Elindult a
youngbusiness.net3
2008. április 21. * 50 millió koronát nyert a
Városi Hivatal a projektjein * Csendes László a
PLIKK-ben * Cifruš mindenkit vár a lakossági
fórumokra * Engedj magadhoz egy verset
* Nagybalogra került a Vasárnap konyhabútora
* „És zeng apáink drága nyelve”
2008. április 28. * A Suttogók és Marek Ad-

rienn sikere a TMOVPV-n * Rimaszombatban
járt Mikuláš Dzurinda * Nemzetközi szavalóverseny Kazincbarcikán * Vendégcsalogató
Nemesradnótra
2008. május 5. * Megpecsételődött a
Ferenczy István Alapiskola sorsa * Hizsnyan
Géza is megkapta a Város díját * Sládek Lászlóval a háború borzalmairól * Fehérné Tamás
Judit gömöriekkel találkozott Amerikában
* Ünnepelt a város
2008. május 12. * Mátyás királyra emlékeztek * Rimaszombat régi képeslapokon
* Gesztetei siker Cigándon * Vendégcsalogató
Felsőrásba * Gömöri sztárok: Csendes László
* Erik Klaubert bronzérmes lett
2008. május 19. * Nem érdeklődtek a városrész ügyei iránt * Polgári társulás az Akasztóhegyért * újjáéledt a Nyújtsd a kezed!
* Kopecsni Gábor a Barantáról * Horgászversenyt rendeztek Kurincon *
2008. május 26. * Örömzene, örömtánc a
feledi Gyermek Folklórfesztiválon * Bemutatkozik a Szlovákiai Turisták Klubja * Kű Lajos és
Várhidi Pál Rimaszombatban * Esterházy szelleme a PLIKK-ben * „Újraegyesült” Rimaszécs
és Susa * Ádám Zita hollandiai tanulmányútjáról * Peremvidékek peremtámogatása
* Hanyusé a vándorserleg
2008. június 2. * A Blaha Lujza Vegyeskar
sikere a Kodály Napokon * Bibliát ajándékoznak
a reformátusok * Mátyás és a veszélyeztetett
kisiskolák * Vita a TMOVPV-ről * Ötödik lett a
rimaszombati MFK
2008. június 9. * Rimaszombatban is ünnepelt az MKP * Szeretve mint a vérpadig * Kisgépek bemutatója Sajószentkirályon * Csordás
János: Mozaikok a gyermekkorból – befejező
rész * Móka és kacagás a gyermeknapon
2008. június 16. * Rendőrök ünnepe
* Rimaszécsen megsértették a választási törvényt * A kisbolygó neve: Rimavská Sobota
* Gesztetében minden lehetőséget megkeresnek * Gömöri sztárok: Ondrejcsák Róbert *
Gömöri és nógrádi szerzők az Ünnepi Könyvhéten
2008. június 23. * Új közoktatási törvény
számos kérdőjellel * B. Kovács István városi
képviselő lett * Gömöri csoportok a Duna Menti
Tavaszon * Gömöri sztárok: Batta György
* Karol Kisel a focicsapat új edzője * Karatésaink sikere Kanadában
2008. június 30. * Janušek miniszter látni
akarta * A GTV szlovákul is ünnepelt * Kurinc
nem maradhat mumus! * Kápolnaavatás
Bátkában * Mátyás király Gömörben * Zagyi
Jenő Rio de Janieróban versenyzett
Összeállította: jdj
Folytatás a következő számban

KÖZLEMÉNYEK
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 3. hétre
január 17. U leva gyógyszertár
január 18. Rimava gyógyszertár

Fogorvos
Január 17. - 18. – MUDr. Eva
Remeňová, Rimaszombat, Sport u. 1.,
047/56 27 351

MOZIMŰSOR
Éjjel a parton

január 14, 18.00 és 20.00

am. romantikus film, rendezte:
George C. Wolfe

Végre együtt

január 16-17-18., 18.00

am. tragikomédia, rendezte: Helen
Hunt, főszerepben: Helen Hunt,
Colin Firth, Matthew Broderick,

Death Race

január 16-17-18., 20.00

am. akciófilm, rendezte: Paul W. S.
Anderson

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
december 23-án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:

Pályázatok
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

Pavel Suja, Zsolt Sinko, Ján
Galo, Rastislav Šumný, Ján
Boľf, Renata Galdíková, Peter
Murinček, Gabriela Dibdiaková,
Ivan Krajňák, Ing.Peter Hruška
Rimaszombatból, Angel Rajnák
Osgyánból, Marian Stieranka
Rimaráhóból, Tibor Janšúr,
Štefan Faltus Gömörújfaluból,
Miroslav Kožiak, Vladimír Kožiak,
Peter Petrok Nyustyáról, Richard
Bálint Klenócról, Stanislav
Vargic Fezekaszaluzsányból,
JUDr. Štefan Géczi Losoncról,
Iveta Poprocká, Daniel Poprocký,
Ondrej Poprocký Runyáról, Ján
Melicher Nagyszuháról, Miroslav
Výkrut Karaszkóról, Miroslav
Chromek Meleghegyről

Jókai Anna, Kossuth-díjas írónő
estje

A rimaszombati kórházban
december 30-án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:

A Nagybalogi Csemadok és Nagybalog Község Önkormányzata koszorúzással egybekötött megemlékezést tart az elhurcoltak és kitelepítettek tiszteletére 2009. január 17- én 13. 00 órai kezdettel
a nagybalogi emlékműnél.

Milan Baldovský, Pavel Šiška,
Zuzana Tanková, Ing. Bozó
Magdolna, Adrian Krajňák
Rimaszombatból, Sonkoly Zoltán
Tornaljáról, Július Dudok, ifj.
Július Dudok Korlátról, Jaromír
Gembický Zeherjéről, Štefan
Lámer Susányból, Zuzana
Jalovičiarová Klenócról, Mihályi
Gyula Gesztetéből
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni

A Gömörország Regionális Kulturális Egyesület, a
Tompa Mihály Református Gimnázium tisztelettel
meghívja Önt és kedves barátait a rimaszombati
Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermébe (Rimaszombat, Daxner u. 42.), 2009. január
12-én, hétfőn 18.00 órai kezdettel Jókai Anna Kossuth-díjas írónő estjére. A művésszel Czikora Ágnes
beszélget. Közreműködnek a rimaszombati Tompa
Mihály Reformtus Gimnázium tanulói.

Megemlékezés a „málenkij robot”
áldozataira

3. Baranta szeminárium
Rimaszombatban
A Felföldi Baranta Szövetség és a Bástya Egyesület
mellett működő Árvay Miska Baranta 2009. január
16-18-a között tartja soron következő szemináriumát a cserkészotthonban, melyet ezúttal is Kopecsni
Gábor vezet. Bővebb információ: a www.balogvogy.
polgarinfo.hu honlapon található.
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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 érkeznek 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.

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 3 . hétre
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
		
Vasárnap:

09.00 – 11.30,
09.00 – 11.30,
09.00 – 13.00,
09.00 – 11.30,
09.00 – 11.30,
09.00 – 12.00,
16.00 – 19.00
14.00 – 15.30

12.00 – 14.30
12.00 – 14.30
18.30 – 20.00
12.00 – 14.30
12.00 – 14.30
12.30 – 15.30,
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Hirdetés / KÖZLEMÉNYEK

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
• Egyszerű és kettős könyvelés,
adóbevallások és egyéb. Tel.:
0911 263 597.
1722-2,4

Állás
• 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

2009. 1. 12.

EUROMOTEL

Versenypályázat
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.

Auto-motor
• Eladó Škoda Favorit 135. Ár:
300 euró. Információ-telefon:
0910 934 771 9.00-tól 17.00-ig.
023-4

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

MUDr. Cifruš István MPH, polgármester
vh_2

Fájó szívvel köszönjük mindazoknak, akik december 30-án
elkísérték utolsó útjára

BABÚS KATALINT

Ingatlanok
• 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
• Garázst bérbe adok. Tel: 0905
680 824.
034-2		
• Üzlet ill. irodahelyiségek
Rimaszombat központjában (45
m2, 90 m2, 20 m2). Infó: 0908
508 195, 047/56 34 901.
036-3

Restaurant

Köszönjük a rokonoknak,
szomszédoknak és ismerősöknek,
akik elkísérték utolsó útjára a mi
anyukánkat,

POPRÓCSI IRMÁT,
aki 2008 december 22-én, 62
éves korában elhunyt hosszú és
nehéz betegség után.
Gyászoló lánya és fiai családjaikkal

Állatok
• Családi házba ajándékoznék
gyönyörű kiskutyát. Tel: 0904
456 863, 047/56 34 471.
010-2
• Šamarianka iskolagazdaság,
979 01 Rimaszombat eladásra
kínál Szlovák tarka és keresztezett fajtájú teheneket, borjakat
és üszőket. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 047/56 21 291, 0908
927 963.
025-4

a lénártfalai temetőbe, aki súlyos
betegségben örökre elhagyott
minket.
A gyászoló család

Fájó szívvel és könnyes szemmel
mondunk köszönetet minden
közeli és távoli rokonnak,
szomszédnak, ismerősnek és
mindazoknak, akik 2008 december 27-én elkísérték utolsó útjára
a szerető férjet, gondos édesapát,
nagyapát, dédnagyapát,

Lakhatásra nem alkalmas
helyiségeket kínálok albérletbe
Rimaszombat központjában
kedvező áron. Felhasználási
lehetőségek irodák, üzletek
és egyéb szolgáltatások.
M.: 0908 948 971

LICHTMANNEGGER
TIBORT
a serki temetőbe, akit a kegyetlen
halál 74 éves korában ragadott
ki szerettei köréből. Köszönet
mindazoknak, akik őszinte
részvétnyilvánítással enyhítették
fájdalmunkat. Szerető felesége,
testvére, lánya, két fia, menye és
két unokája

2003-51

Hirdessen
magyarul is!

KÖLTÖZTETÉS
és áruszállítás
M: 0903 555 356,
0948 555 356

Kapható már
a postákon is!
2085
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Eredményhirdetés február 13-án Tiszolcon
A tiszolci Városi Művelődési Központban hirdetik ki a járás legjobb sportolóit február 13-án,
pénteken, 17.00 órakor. A gazdag kultúrműsorral egybekötött gálát a Járási Testnevelési Szövetség, Besztercebánya megye és Tiszolc városa
rendezi. A diák, serdülő és felnőtt kategóriában

az öt legjobb sportolót díjazzák, míg csapatban
a legjobb hármat. Január 20-ig a klubok és egyesületek még elküldhetik a javaslataikat az alábbi
címekre: Okresné združenie telesnej kultúry,
Svätoplukova ulica 22, 979 01 Rimavská Sobota
(levél) vagy oztkrs@rsnet.sk (villámposta).

A Szlovák Horgászszövetség helyi
szervezetének közleménye
A horgászengedélyek, a tagsági és egyéb illetékek kifizetése 2009-ben már euróban történik,
ezért csak január 16. után kezdjük ezen illetékek
beszedését. Az illetékek kifizetési napjairól időben tájékoztatjuk az érdeklődőket.
Az ügyintézés meggyorsítása érdekében kérjük
Önöket, hogy készítsék ki a pontos összeget, s főleg ne hagyják azt az utolsó pillanatra.

Íme, a kifizetendő illetékek
pontos listája:
Tagsági díj – felnőttek: 30 euró
ifjúsági (15-18 év): 13,50 euró
Halasítási pótlék gyerekeknek (6-10 év): 13,50 €
Engedélyek:
Helyi pontyozó engedély – felnőttek: 40 €
Helyi pontyozó engedély – 10-15 évesek: 13,50 €
Helyi pontyozó engedély – 6-10 évesek: 13,50 €
Szövetségi pontyozó engedély: 66,50€
Szövetségi pontyozó engedély 1 körzetre
(Meleghegy): 36,50 €
Szövetségi pontyozó engedély – gyerekek: 10 €
Pisztrángos engedély
– felnőttek és ifjúsági: 33 €
Pisztrángos engedély
– gyerekek (10-15 évesek): 13,50 €
Pisztrángos engedély – pótlólagos: 20 €
Pisztrángos engedély
– szezonális (VN Dedinky): 46,50 €
Péres helyi engedély – felnőttek: 23 €
Péres helyi engedély
– gyerekek (10-15 évesek): 13,50 euró
Péres helyi engedély – pótlólagos: 13,50 €
Péres szövetségi engedély: 66,50 €
A ZŤP igazolvánnyal rendelkezők pisztrángos
engedély kiváltása esetén a pótlólagos péres
engedélyt is kiválthatják 2 euróért.

Egyéb illetékek:

Belépési díj – felnőttek és ifjúsági: 100 €
Belépési díj – gyerekek 15 évig: 20 €

Reisz András jelenti
Egész héten borongós, szürke, egyhangú és meglehetősen hideg időjárásra számíthatunk számottevő csapadék nélkül, legfeljebb kisebb ha-

Iskolázási díj új tagok részére: 7 €
Vizsgák: 7 €
Halasítási pótlék – felnőttek: 16,50 €
Társadalmi munka kiváltása: 13,50 €
Taggyűlés kiváltása: 3,30 €
Továbbra is érvényes, hogy a 18 év alattiak illetve
a 60 év felettiek nem kötelesek részt venni a szövetség által szervezett társadalmi munkában. Ez
alól mentesülnek a ZŤP igazolvánnyal rendelkezők és a rokkantnyugdíjasok is (az ezt bizonyító
igazolvány felmutatása kötelező). Figyelmeztetünk, hogy a társadalmi munka ledolgozása kötelező, s ennek hiányában nem lehet megvásárolni
a tagsági bélyeget. S ugyanez vonatkozik azokra
is, akiknek a szervezettel szemben tartozásuk
van (büntetés stb.). A tagsági illeték befizetésének határideje 2009. március 31., ennek elmulasztása a tagság elvesztésével is járhat. Az aki
elmulasztja a tagságit befizetni, annak ismét be
kell iratkoznia és kénytelen befizetni a belépési
díjat, mint új tag.
Január 15-ig kötelező leadni az összesített fogási
naplót, ennek határidőn túli leadása vagy végleges elmulasztása a 2009-es engedély kiadásának
megvonásával járhat. A naplót személyesen kell
leadni a helyi szervezet fogadó órái idején, de be
lehet dobni a postaládába, esetleg postai úton
eljuttatni. Aki valamilyen oknál fogva (betegség,
elfoglaltság) ezt nem tudja személyesen teljesíteni, az megkérheti erre ismerősét vagy rokonát
is.
Ahogy az elmúlt években, az idén is lehetőség
lesz az okmányok elintézésére az évzáró gyűlések idején.
A szervezet fogadó órái 2009-ben sem változnak,
tehát kedden 9.00 és 11.00 között várjuk Önöket
a Jesenský u. 5. alatt (tel: 047/ 56 21 863).
A későbbiekben tájékoztatjuk Önöket az idei
évre tervezett rendezvényeinkről és azok időpontjáról.
A Szlovák Horgászszövetség helyi szervezete

vazás fordul elő és a magasabban fekvő helyeken
sűrű, zúzmarás köd várható. Aki viszont síelni
megy, az 1000 méter felett többnyire napsütéses
időben részesül. Általában -5,-10 fok, de a derült,
havas helyeken -15 fok körüli lesz jellemző.
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II. jégkorong liga:

Folytatás a
rájatszában
Az I. jégkoron liga keleti csoportjának 12.
fordulójában a HKM csapata sok-sok baki
után magára talált, és ha szoros küzdelemben is, de legyőzte a homonnai csapatot.
HKM Rimaszombat – HKM Humenné   
5:4 (0:1, 2:1, 3:2)
Óvatos játékot láthattak a nézők, mindkét
csapat a másik hibájára várt, ezért az első
gól csak a 18. percben született, s ezt a vendégek érték el. A második harmad elején
sikerült egyenlíteni Ružinský révén, amire
a vendégek 34 másodperc múlva válaszoltak, méghozzá emberhátrányban. A 37.
percben ismét egyenlítettek a hazaiak,
Lentovský szép átadását Miroslav Klincko
váltotta gólra. A harmadik harmadban aztán megindult a gólgyártás, a vendégek
harmadszor is vezetéshez jutottak, de egy
perc múlva Lvomský kiegyenlített és az
52. percben Ľalík első ízben juttatta vezetéshez a hazaiakat, miután kihasznált egy
emberelőnyös helyzetet. A mérkőzés vége
igen drámaira sikeredett, mivel az utolsó
előtti percben a homonnaiak emberelőnyös
helyzetből egyenlítettek. A hazaiak azonban nem adták fel, s 38 másodperccel a vége
előtt Lvomský átadásából T. Oštrom belőtte
a rimaszombatiak ötödik, győztes gólját.
A hazaiak összeállítása: Pecník, Krahulec
– Medveď, Durmis, Machyniak, Petrinec,
Lentovský – Kováč, Mir. Klincko, Stančok,
Ľalík, T. Oštrom, Ostrolucký, Csank, Krajčo,
Lvomský, Ružinský, Kružliak, Klokoč, Mil.
Klincko. Kiállítások – 8:11, emberelőny –
1:1, emberhátrány – 1:1.
.
HK Brezno – HKM Rimaszombat
6:2 (4:1, 0:1, 2:0)
A hazaiak a 3. percben szereztek vezetést,
amit Púdelka emberelőnyből még kiegyenlített. Aztán a harmadban már csak a hazaiak találtak be, s csak Pecník kapusnak köszönhető, hogy nem kaptak még több gólt.
A második harmadban Golian szépített az
eredményen, de a breznóbányaiak a harmadik harmadban bebiztosították a győzelmüket.
A rimaszombatiak összeállítása: Pecník
– Medveď, Durmis, Machyniak, Púdelka,
Lentovský – Huszti, Mir. Klincko, Stančok,
Ľalík, T. Oštrom, Ostrolucký, Csank, Krajčo,
Lvomský, Ružinský, Golian. Kiállítások –
6:6, emberelőny – 3:1, emberhátrány – 0:1.
A rimaszombati csapat kilenc ponttal az
utolsó, hetedik helyen végzett, de mivel
a losonciak a bajnokság során három alkalommal is kontumációs vereséget szenvedtek, kizárták őket a további küzdelemből.
A rimaszombati HKM így folytathatja a rájátszásban.
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Tátrai edzőtáborban a focicsapat
Múlt héten hétfőn megkezdte a téli
felkészülést a rimaszombati labdarúgócsapat, amely az I. ligában a 2. hely,
csupán rosszabb gólkülönbséggel a listavezető mögé szorulva várja a tavaszi
folytatást.
„A teljes keret megjelent az első edzésen, senki nem hiányzott, ami nagyon örvendetes. A
csapat kiegészült néhány ifivel (Juhász, Árvay,
Szabó), illetve vendégjátékról hazatért játékossal (Baldovský, Fízel, Šándor). Az egyetlen
gondot az okozta, hogy Milan Sihelský rögtön
az első tréningen megsérült, kisebb izomhúzódást szenvedett. Reméljük, mielőbb rendbejön”
– tudtuk meg Karol Kiseltől, a rimaszombatiak
vezetőedzőjétől.
A korábbi évek gyakorlatával ellentétben idén

edzőtáborba vonul a csapat, mától kezdve egy
héten át a Magas-Tátrában gyakorolnak futballistáink. „Nemcsak azért fontos az edzőtábor,
hogy kemény edzéseken javítsuk a játékosok
kondícióját, állóképességét, hanem pszichikai
szempontból is. Egy ilyen megterhelő hét alatt
az amúgy is példásan összetartó társaság még
jobban összerázódik, és én is megismerhetem
a játékosok jellemét, kitartását, akaraterejét.
Amikor nyáron Rimaszombatba jöttem, nem
volt már idő edzőtáborba vonulni, ezért nagyon
örülök, hogy most megvan a lehetőség” – mondta Kisel.
A csapat az edzőtáborozás alatt két előkészületi
mérkőzést játszik, szerdán Liptószentmiklóson,
szombaton pedig a Corgoň Ligás kassai együttes
otthonában vendégszerepel.
B. T.

23 aranyérem a Bástya Íjász
Klubban 2008-ban

Sakkozók Gömöri Ligája:

Tornalja továbbra
is veretlen
Karácsony előtt a harmadik és negyedik
fordulóval folytatódtak a sakkozók Gömöri
Ligájának küzdelmei. Ezúttal Bátkában
ültek asztalhoz a csapatok. Rimaszombat
egy kicsit beleerősített, Tornalja hozta a
formáját, míg Csetnek A csapatát egy kis
meglepetés érte. A nagyrőcei gárda ezúttal
kitett magáért, hisz le tudta győzni nagy
riválisát is. Úgy tűnik, kiegyenlítettek az
erőviszonyok, s a negyedik forduló után
még semmi sem biztos. Valószínűleg az
első négy csapat esélyes még a „Gömör bajnoka” cím elnyerésére. A következő kettős
fordulóban, január 24-én Rimaszombatban már eldőlhet a helyezések sorsa, bár
az utolsó, hetedik forduló csak februárban
kerül lebonyolításra.

A III. forduló eredményei:

ŠK Baník Štitník B szabadnapos
ŠK CVČD Revúca – ŠK Baník Štitník A 3:2
ŠK Bátka – ŠK Tri ruže R.S. 2:3
ŠK Plešivec – ŠK Tornaľa 2:3

A IV. forduló eredményei:

ŠK Tornaľa szabadnapos
ŠK Tri ruže R.S. – ŠK Plešivec 3,5:1,5
ŠK Baník Štitník A – ŠK Bátka 5:0
ŠK Baník Štitník – ŠK CVČD Revúca 1,5:3,5
Kép és szöveg: Polgári László

A IV. forduló után az állás a következő:
1
2
3
4
5
6
7

A Bástya Egyesület december 27-én tartotta évértékelőjét. Az egyesület mellett
működő Bástya Íjász Klub vezetője, id.
Lévay Tibor igazi örömökről és sikerekről számolhatott be.
A bástyás íjászok a 2008-as esztendőben összesen 16 versenyen vettek részt, melyből csupán
kettőről tértek haza üres kézzel, az összes többi
helyen büszkén állhattak a dobogó valamelyik
fokára. Összesen 32 érmet gyűjtöttek be, melyből
23 arany, 8 ezüst, s egy bronz. A legeredményesebb íjász ifj. Lévay Tibor volt, bizonyítva ezzel,
hogy sokszor már a legnagyobb ellenfelét, mesterét édesapját is le-legyőzi csigás kategóriában.

!K Tri ru"e R.Sobota
!K Torna#a
Baník !titník A
CV$D Revúca
!K Bátka
!K !titník B
!K Ple%ivec

4
3
3
4
4
3
3

3
3
2
2
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
2
3
2
3

12,5
11,5
12
7,5
7,5
4,5
4,5

Női csigás kategóriában Marek Adrienn négy
arany büszke tulajdonosa. Az ifjúsági kategóriában olimpiai íjjal versenyző Ternóczki Krisztián
és a tradicionális íjat használó Nagy Lenka nagyon sokszor nem találtak legyőzőkre. A Kassaiféle magyar íjakkal célzó Dósa Tamás és Vörös
Ádám is egy-egy arany érmükkel hozzájárultak
a teljes sikerhez. A klub vezetője lapunknak elmondta, hogy büszke az egyre több taggal bővülő
csapatra. „Nálunk csak az vesztes, aki nem megy
el a versenyre. Egy citrom-díj is eredmény, mert
az íjász-berkekben értékeli a bátor kiállást.” –
mondja id. Lévay Tibor.
Homoly E., fotó: Csúsz Balázs

Gömöri Hírlap
Kiadja a Rimaszombati Városi Hivatal. Főszerkesztő: Juhász Dósa János (tel.: 047/56 04 676, e-mail: jan.juhasz@rimavskasobota.sk) Szerkesztő: Homoly Erzsébet (tel. 047/58 11 310,
e-mail: gomorihirlap@rimavskasobota.sk). A szerkesztőség címe: 97901 Rimaszombat (Rim. Sobota), Svätopluk u. 5, P.O.Box 79. Hirdetési iroda: Dana Vojteková (tel. 047/56 04 673, fax: 047/56
33 742, e-mail:gemerskezvesti@rimavskasobota.sk), Hirdetési menedzser: Ing. Silling Géza (Mob.: 0907 255 600, 0910 913 191) Nyomda: Reality-Print, Rimaszombat, Fábry u. 10. Engedélyszám: 2/2000. Terjeszti: A Mediapress és magánterjesztők. Kapható: a régió standjain, egyes boltjaiban, a postahivatalokban és a rimaszombati Tompa Mihály könyvesboltban.

6
6
4
4
2
2
0

