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Ebben az időszakban mind az erdei vadak, mind kerti madaraink etetése kiemelten fontos

Gáz még nincs, de az idő
enyhébbre fordul
Nemcsak az euróval köszöntött ránk az új esztendő,
hanem az Oroszország és Ukrajna között dúló gázvitával és a megszokottnál jóval keményebb téllel is. Január első napjaiban a hőmérő higanyszála alkalmanként
-20 fok alá csúszott. A hét közepén pedig az ónos eső
okozott komoly gondokat, de szerencsére a régióban
komolyabb baleset nem történt, és Rimaszombatban
is mind a közutak, mind a járdák járhatóak voltak.
Gázhiány viszont még mindig van, de az egyre intenzívebb diplomáciai tárgyalások napokon belül meghozhatják az eredményeket. Szlovákiában január végéig

elegendő gáz van, s az ország egyre több segítséget kap
a szomszédaitól is. A Rimaszombati járás lakói egyelőre, legalábbis ami a fűtést illeti – semmit nem éreznek
a gázhiányból, s az iskolákat is rendesen fűtik, iskolai
szünetet nem kellett elrendelni. Maga Besztercebánya
megye sem számol jelenleg korlátozásokkal. Egyes
üzemek viszont a gázhiányra hivatkozva korlátozták
a termelésüket. Reisz András meteorológus szerint
a hónap második felében jóval enyhébb időjárás várható, s csak az éjszakai órákban lehetnek enyhe fagyok.
jdj, fotó: lr

Nagyon sokan féltek tőle, míg
mások gyorsan szerettek volna
tőle megszabadulni. Az első
napokban még inkább ő uralta
a pénztárcánkat, de aztán jött
a vetélytárs, s bár főleg az aprókkal voltak és lesznek is még
gondjaink, de mást nem tehetvén, lassacskán elfogadjuk.
Egyik szomszédom a nagyobb
címleteket rögtön elköltötte,
de nosztalgiából a két átmeneti
hét alatt a menetjegyét még
koronával váltotta meg. Pár
napig még örültek is ennek
a vasutasok, sőt ők is koronát
adtak vissza, de aztán megunták a dolgot. Ma már mérgesen
nézett rá az ügyeletes vasutas:
Euró nincs? Sokan a szalmazsákból kotorták elő összegyűjtögetett pénzecskéjüket,
s órákat álltak sorban, hogy
beválthassák és immár euróban
visszatehessék a matracukba.
Most már legalább kisebb helyen is elfér. Egy néni az egyik
üzletközpontunkban az esti
órákban 189 koronáért vásárolt
ezt-azt, s mielőtt rákérdezhettek volna, hogy mivel fizet, egy
zacskóból több száz aprópénzt
szórt a megszeppent elárusítónő elé. S mit ad Isten, még 2
cent vissza is járt belőle az éltes
hölgynek.

A rimaszombati
Tompa könyvesbolttal új kedvezményt indítunk
– részletek
a 6. oldalon

Vadex Kft.,

Rimaszombat Húsvár

Leégett a nyúltelep Bejében
Kedden délben Bejére riasztották a tűzoltókat, ahol
lángra kapott a helyi nyúltelep. A tornaljai tűzoltók
mellett a rozsnyói és a rimaszombati tűzoltók is részt
vettek az oltásban, s próbálták menteni a menthetőt.
A tűz a tetőtérben keletkezett, s nagyon gyorsan átter-

AkciÓ: sertésoldalas csont nélkül 3,95 €/kg

LANGOLT kolbász 4,99 € /kg

jedt az egész épületre. Az első vizsgálatok alapján valószínűleg elektromos rövidzárlat keletkezett, amely
során az összes, mintegy 1 200 nyúl elpusztult. A kár
eléri az 50 ezer eurót (1,5 millió korona).
moly

Bartók B. 24., Rimaszombat
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Lefegyverző tisztasággal élt

Bár rendkívül fagyos hideg nap volt, s bár nem
Rimaszombatban, hanem Feleden temették,
mégis rengetegen eljöttek, hogy végső búcsút
vegyenek tőle. Az, hogy Rimaszombatban és
a környékén még ma is annyian vallják magukat
magyarnak, amennyien, jelentős részt neki köszönhető.
Danis Tamásné Pólos Katalin 1924-ben
született Feleden, a rimaszombati Egyesült Pro-

testáns Gimnáziumban érettségizett, a Pázmány
Péter Katolikus Tudományegyetemen tanult,
s 1951-ben a pozsonyi Komensky Egyetemen
szerzett tanári diplomát. Egy ideig itt is tanít,
majd férjével, Danis Tamással együtt Rimaszombatban telepszenek meg, ahol előbb a közgazdasági középiskola, majd a gimnázium tanára lesz.
Ez utóbbi iskolát kilenc évig igazgatóként vezeti
is. Több tankönyv szerzője is volt, Szeberényi
Zoltánnal, Kovács Bélával, Tankó Lászlóval és
Kováts Miklóssal mind a középiskolások, mind
főiskolások számára emberközelbe hozták a magyar irodalmat. De nagyon sok irodalmi estet is
szerveztek, s még súlyos betegen is rendszeres
résztvevője volt a rimaszombati magyar ös�szejöveteleknek. „Elment tanárnőnk, elment
Danisné, ahogy akkor hívtuk. Többünknek, akik
az elmúlt évtizedekben gyakrabban találkozgattunk vele, Kati néni maradt. Az elmúlt fél évszázadban elképzelhetetlen volt jelenlétük nélkül
Rimaszombat és a gömöri régió kulturális és
szellemi közélete. Gimnáziumi éveink alatt nem
csak úgy hatott diákjaira mint a magyar nyelv és
történelem tanára, hanem emberileg, érzelmi-

leg is. Nagy érdeme van abban, hogy sokan hűek
maradtunk elődeink nyelvéhez, kultúrájához,
hogy megmaradtunk olyannak és annak, akik
voltunk” – írja róla a gyász első perceiben Pelle
Tibor, egykori tanítványa. Danis Tamásné, Kati
néni hiányozni fog, de szellemisége, lefegyverző tisztasága nemzedékek egész sorának értékrendjét határozta meg, akik megőrzik az emlékezetükben.
Juhász Dósa János, fotó: Gecse Attilla

Diákok nemzedékeit oktatta magyar nyelvre,
irodalomra és történelemre, nevelte emberségre, toleranciára, kultúránk és hagyományaink
tiszteletére a Rimaszombati Gimnáziumban,
ahol kilenc éven át az igazgatói tisztet is betöltötte. Nemcsak vérbeli pedagógus volt, hanem
érzékeny, érző ember és városunk kulturális életének tevékeny részese és alakítója is. Szerényen
élt, nemes célokért, amelyekkel egész régiónkat
gazdagította.
Emlékét örökre megőrizzük.
A rimaszombati Ivan Krasko
Gimnázium alkalmazottai és diákjai

Aratás télen… Végtisztesség Feleden
Csak aki jó magot vet el, és jól gondozza
annak növekedését, az tud jól aratni…
Furcsa dolog fagyos, didergő téli időben vetésről,
aratásról írni. Ám én 2009. január 10-én bizony
aratást láttam a feledi temetőben! Kissé megkésve érkeztünk, így csak a kívül álló tömeggel
együtt hallgattuk hangszórón keresztül a temetési szertartást. Sokan, nagyon sokan jöttek el
végtisztességet tenni. Zömmel, volt diákok, ősz
hajúak, idősödők, de még javakorabeli apukák és
anyukák is, akiknek most diákok a gyerekeik.

Nyugdíj,
minimálbér és
gyereksegély
Január elsejétől emelkednek a nyugdíjak, átlagosan 6,95 százalékkal, amely annak minden fajtájára vonatkozik. Az 1988. október elseje előtt
megállapított öregségi nyugdíjak ezen kívül további 26,60 euróval (800 korona) emelkednek.
Idén megszűnik a legmagasabb nyugdíjak emelésének a tilalma. Az alkotmánybíróság döntése
értelmében tavaly június 13-áig visszamenőleg
nem szabható felső határ a valorizációt illetően.

A szertartás után elindult a tömeg, hosszú sorban,
fel a temetődombra. A kívül álló ismeretlen esetleg azt hihette, hogy minisztert temetnek – sok
autó, nagy tömeg – pedig nem! Ez a tömeg volt
a képzelt aratás terméke! A magvetőt temették:
Dr. Danis Tamásnét, a drága Kati nénit! Az egykori gimnázium igazgatóját, magyar-történelem
szakos tanárát. Ő jó magot szórt szét, szertettel
nevelte azokat. El is jöttek tőle elbúcsúzni, a
csikorgó hideg ellenére is, tömegesen, „hosszú,
tömött sorokban”.
Drága Katika, kedves kolléganőm, gratulálok!

Te már nyugodtan pihenhetsz, futásodat, mint
tanár jól végezted! Büszke vagyok Rád, és arra,
hogy a gimnáziumban több évtizeden keresztül
Veled együtt szórhattam szét a magot, nevelhettem a vetést. Mert csak ott nő fel becsületes
nemzedék, ahol a tanárok jó magot hintenek, s
becsülettel nevelik, kezelik a vetést. S a tanárok
is csak akkor kapnak tiszteletet, ha érthető szóval okították diákjaikat, emberségesen, szeretettel irányították, védelmezték őket.

Változnak a nyugdíj kiszámítására vonatkozó
szabályok is. Azoknak, akik elérik a jogosultsági korhatárt, a ténylegesen követhető jövedelmükből fogják megállapítani a járadék összegét. Azokat a ledolgozott éveket, amelyekről a
munkáltató nem küldött a biztosítónak konkrét
jövedelem-kimutatást, nem becsült értéken fogják beszámítani, hanem egyszerűen kihagyják,
s csak a ledolgozott évek számánál veszik figyelembe. Január elsejétől 295,50 euróra (8 900
korona) emelkedik a minimálbér. Párhuzamosan emelkednek a minimális nyugdíj-biztosítási
járulékok is. Januárban legalább 53,10 eurót kell
befizetni az öregségi nyugdíjalapba, 17,70-et a
rokkantsági, 14 eurót a tartalékalapba, 13 eurót
pedig betegbiztosításra. Ezeket az összegeket
február 8-áig kell átutalni a Szociális Biztosító-

nak. A gyermekágyi segély január elsejétől 678,
48 euró lesz, de immár a második és harmadik
gyermek esetében is. A családi pótlék összege
havi 21, 24 euró lesz gyermekekként. Azok, akik
nem veszik igénybe a maximális hároméves
gyermekgondozási szabadságot, hanem munkába állnak, arra az időre, amíg kisgyermekük
bölcsődébe jár, tovább folyósítják a gyermekgondozási segélyt, ami 158, 67 euró. Amennyiben
valamelyik családtag vagy rokon vállalja ugyanerre az időre a gyermek gondozását, már csak 39,
67 eurót kap egy gyerekre. Az euró bevezetésével
kapcsolatos, hogy a 2008-as adóbevallásokat
még koronában kell kiállítani, és március végéig
csak az esetleges adótartozásokat kell euróban
befizetni.

Vörösné Mgr.Vörös Ilona
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Télvíz idején
nincs hajléktalanszálló

Nehezen stabilizálódnak
a városi rendőrök
Viharos volt az elmúlt év – kezdi rövid
beszámolóját a Városi Rendőrség
parancsnoka, Berecz Péter kérdésünkre,
hogy hogyan telt az elmúlt esztendő.
Mint arról lapunkban folyamatosan beszámoltunk, a városi rendőrök létszámát a 2007-es év
végi állapothoz képest, amikor is összesen kilenc
emberrel működtek, 2008 végére sikerült 15 főre
növelni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egész
évben mindig ennyi alkalmazottal dolgoztak,
hisz a választott rendőrjelölteknek többhetes
képzést is abszolválniuk kellett, mielőtt munkába állhattak. Több jelentkező közül kellett akkor
választani, s hogy jól döntöttek, azt az idő is igazolta, valamint az is, hogy az az alkalmazott, aki
szeptemberben jobb munka reményében távozott (a helyére rögtön másikat vettek fel), illetve
aki december 31-vel mondott fel, az állami rend-

őrséghez lépett be, valóban megfelelő képességűek voltak. Nem kell hozzá nagy képzelőerő,
hogy az utóbbi ott nyilván kedvezőbb szociális és
anyagi feltételek mellett lesz képes munkáját elvégezni, s mindig is inkább az állami rendőrségnél szeretett volna dolgozni. Mivel mindkét távozó tag önként bontotta fel munkaszerződését,
mely tartalmazta azt a kikötést, hogy ha három
éven belül ezt megteszi, akkor vissza kell fizetnie
a képzési költségeket, ami több mint 1261,37 €
(38 ezer korona)/fő. Mindketten meg is térítették a városnak. Berecz hozzátette, hogy kilátásban van, hogy újabb kolléga is beadja felmondását, ezért a parancsnok fontosnak tartja kiíratni
majd februártól az új versenyeljárást, hogy a
hiányzó állásokat újra be tudják tölteni. Jelenleg
14 fővel dolgoznak.

A tisztiorvosi szolgálat higiéniai okokra hivatkozva már 2008 év elején sem tartotta
alkalmasnak, hogy továbbra is üzemeljen
a rimaszombati hajléktalanszálló. Az októberi Városi Képviselő-testület 16596,96
eurós (500 ezer korona) gyorssegélyt ítélt a
felújítási munkákra, a teljes rekonstrukció
azonban majd ennek a hatszorosa, melynek
előteremtése még további tárgyalások és
egyeztetések kérdése. A Hviezdoslav utcai
menedékház eddigi befogadóképessége
egyébként is csak húsz férfi volt, akiknek
Klenócon illetve a helyi nyugdíjasotthonban
adtak helyet a felújítások idejére. Ettől
azonban sokkal több hajléktalan leledzik a
városban, akik a szigorú, pl. alkoholtilalmi
szabályok be nem tartása végett be sem kerülhettek az intézménybe. Megoldásra vár a
női hajléktalanok ügyének a kezelése is.

moly
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A hajléktalan mégsem kutya,
de a kutyának jobb
Ez a kissé vagy tán’ túlságosan is
morbid hasonlat akkor jutott eszembe,
amikor azzal szembesültem, hogy
városunk hajléktalanjait nem tudják
hirtelen hová elhelyezni.
Most amikor a leghidegebb hónapokban kell
átvészelniük a csikor fagyot a sokszor önhibájukon vagy a megfelelő ellátórendszer foghíjai
miatt otthontalanná vált polgártársaknak, akkor
mintha egyszerre felszívódtak volna. A város
pár hónapja alkalmazott utcai szociális munkásai rendszeresen járják az utcákat, tereket,
s felveszik a kapcsolatot a hajléktalangyanús
emberekkel. A bevásárlóközpontok előtt még
egy-két hónappal ezelőtt 14, a vasútállomáson 5,
az autóbuszmegállóban 3 fővel futottak rendszeresen össze. Mint azt lapunknak, Renáta Šágová,
utcai szociális munkás elmondta, tapasztalatai
szerint sokszor szégyenlik, hogy hajléktalanok,
ezért megtagadják a segítségnyújtás lehetőségét.
Megpróbálják azonban őket arra ösztönözni,
hogy vegyék fel a kapcsolatot a munkaügyi hivatallal. Ettől többet nem is nagyon tudnak nekik
felkínálni, hiszen a városban még egy melegedő
sincs, ahol alapvető tisztálkodási szükségleteiket
el tudnák végezni. Mivel életbenmaradási kényszerűségű leleményességükből nincs hiány, így a
buszmegálló várótermét használják ezen célokra, és a szociális helyiségeket is igénybe veszik
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némi tisztálkodásra. Az autóbuszra meg vonatra
várakozók pedig kiszorulnak a hidegre, s főleg
este dühöngve érkeznek meg otthonaikba, hogy
fagyoskodniuk kellett, mert nem bírták elviselni
a váróterem légterében felgyülemlett szagokat,
de legalább nekik van hová haza menni, s hajlék
van a fejük fölött. De ez a 20-25 városi hajléktalan is átvészeli valahogyan a mínusz fokokat, s
bár nem tudják se a városi rendőrök, se az utcai
szociális munkások, hogy vajon hol tölthetik az
éjszakákat…
S hogy miért a „kutyás” hasonlat? Mert a kóbor kutyákat legalább begyűjti a Városi Rendőrség, s bár nagy mennyiségben azok elhelyezése is
gond, de eddig még mindről gondoskodtak, amit
megtaláltak. Érdeklődésünkkor Berecz Péter, a
Városi Rendőrség parancsnoka éppen a kutyákról készített statisztikán dolgozott, melyet együtt
a többi adattal a februári önkormányzati ülésen
ismertet majd. Az adatok szerint 2008-ban ös�szesen 70 kutyát találtak, ebből most négynek
keresnek befogadót, húszért jelentkezett a tulajdonosa, huszonhatnak találtak új gazdát, tizenhetet el kellett altatni, s hármat elvittek a losonci
kutyamenhelyre. Ja igen, Losoncra, mert városunkban állatmenhely sincs, de legalább a rendőri
őrs állandó őrizet alatt áll, ott vannak ugyanis a
kutyaketrecek.
Homoly E.

Egyre magasabb
az elhalálozás
A 2008-as esztendőben a rimaszombati anyakönyvi hivatalban 1031
gyermek születését, 535 elhalálozást, 100 esküvőt, 106 válást
vezettek be.
Csák Klára, az anyakönyvi hivatal vezetője lapunknak elmondta, hogy az igent
az elmúlt évben 100 pár mondta ki, ami
2007-hez képest 31-gyel kevesebb. Az ifjú
párok inkább a polgári esküvőt részesítik
előnyben, ami a 100-ból 65-öt tett ki. Három esetben az ifjú pár egyike külföldi volt.
A legtöbb esküvőt szeptemberben, míg a
legkevesebbet decemberben illetve márciusban tartották. Érdekes, hogy az elmúlt
évben Valentin napkor senki sem kívánt
házasságot kötni. Megnőtt a válások száma,
hiszen amíg 2007-ben csak 82 volt, addig tavaly 106-an választották a különválás útját.
Ami a születendő gyerekek számát illeti, az
a tavaly előttihez képest 22-vel több, 1031
gyerek. A legválasztottabb nevek a Lenka
és a László, de szép számmal fordultak elő
az idegen nevek is, úgy mint a Giovanni,
Christopher, Mercedes. Az elhalálozások
száma a 2005-ös esztendőtől mutat emelkedő tendenciát, a múlt év évben 535 ember
hunyt el, míg 2007-ben 494. A rimaszombati anyakönyvi hivatal adataiba Rimajánosi,
Pálfala, Zeherje és Tóthegymeg (Horné
Zahorany) községek adatai is beleszámoltatnak.
amb/he
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Terítéken a Gömöri Hírlap is
Hacsi Attila visszalépett a Szerkesztő
Bizottság éléről, de nem ez volt
szerencsére a „hír” a Szlovák Televízió
magyar adásába dolgozó regionális
szerkesztőnek, hanem lapunk iránt
érdeklődött.
Az STV2 Terítéken című soron következő műsora 2009 január 21-én, szerdán, 22.15-kor az
STV2-n a szlovákiai és a regionális médiákkal,
lapokkal foglalkozik, így érdeklődnek a Gömöri
Hírlap iránt is, mely mondhatnánk, hogy az elmúlt esztendő zűrjei után nem is oly meglepő,
de Hacsi Attila, a Szerkesztő Bizottság leköszönő
elnöke nyilatkozatában kijelentette, hogy mára
már stabilizálódott a szerkesztőség, s jó külső
munkatársai vannak. Hacsi Attila egyébként
közel negyven évet dolgozott a Gömöri Hírlapnál, s 2008 végéig a Szerkesztő Bizottság elnöki
funkcióját is ellátta. Ahogyan a tévéstábnak is
említette, a 80-as években kilencen dolgoztak a
lapoknak, 4-4 magyar ill. szlovák szerkesztővel
s plusz egy ólombetűs nyomáshoz értő tördelő
szerkesztővel. „Annak idején is az volt a fő célunk, hogy minél tágabb körben informáljunk,
el kell hogy mondjam, hogy összesen 35 szerkesztőt is megszámoltam, akik a lap negyvenéves fennállása alatt itt dolgoztak. 1989-ben
megszűnt a támogatottsága, s az önkormányzat
vette kezébe. Olyan jó szerkesztőkkel sikerült
együtt dolgoznom, mint Zsélyi Katalin, Czikora
Ágnes vagy Farkas Ottó.” – említi meg Hacsi, s
hozzáteszi, hogy a 1995-ben ugyan privatizál-

ták a lapot, de 2000-től újra a város adja azt ki.
„Voltak ugyan azóta kritikus időszakok, de most
jó kezekben vannak a regionális lapjaink” – véli
Hacsi Attila, aki szerint azért szüksége lesz a
„szerepváltásra” a lapnak, mert napi aktualitásokkal frissülő, gombamódjára terjedő internetes portálokkal csak úgy tud lépést tartani, ha
olyan irányt választ, ami az érdekes riportokra,
témákra, de nem a bulvárra teszi a súlypontot.
Juhász Dósa János főszerkesztő a tv riporterének, Szekeres Évának elmondta, hogy a lapot
a „Gondolkozz globálisan, és cselekedj lokálisan” szlogennel kívánja vezetni, s még jobban
a bevonni a régiót. „Ahogyan tágul a világ, úgy
szűkül be saját világunk, mindenki a maga dol-

Sörözéssel fejezték be a kiállítást
Rendhagyó módon, a kiállítás zárására hívták a
nagyközönséget 2009 január
kilencedikén a VMK Ganevia
Galériájába, ahol december
9-től volt látható Ján Pivovarčí
kiállítása. Az ún. finisszázs
zenével kezdődött, amit a
rimaszombati Pál Lajos és
Danyi Kálmán szolgáltatott.
A művész sokoldalú munkásságát Alena Pivovarčiová
mutatta be. Ján Pivovarčí a
középiskoláját Pozsonyban
végezte, ahol propagációs
művészetet és kirakatrendezést tanult, majd a Csehszlovák Televíziónál dolgozott
technikusként. 1989-ben
felvételt nyert a pozsonyi
Képzőművészeti Főiskolára,
ahol a festmények restaurálását tanulta. 1996-tól 2001-ig a

Szlovák Televíziónál dolgozott
mint restaurátor, s ugyanezt
a munkát végezte 2005-2008
között a Gömör-Kishonti
Múzeumban is. A művésznek
ceruza, tempera, tus, pasztell, olajfestmények, grafikai
munkái láthatták. 10 önarcképét, de Szűz Máriát és Jézust
ábrázoló ikonjait is láthatták
az érdeklődők. Pivovarčí

szívesen rajzol ceruzával és
tussal, főleg idős emberek
portréit. A kiállítás kövezetén
egy érdekes installációra is sor
került. A kompozíció ugyanis
sörösüvegekből készült, s a
bemutató végén az alkotó a
közönség minden tagját megajándékozta egy üveg sörrel.
Csölle Edit, fotó: kan

gát csinálja, és sokszor nem tudnak az emberek
leülni egymással egy asztalhoz. Szeretném, ha a
Gömöri Hírlap egy mértéktartó szerepet vállalna fel, s összefogná a magyarokat.” – nyilatkozta.
A főszerkesztő is említést tett az egyre nagyobb
teret hódító internetről, de amint kijelentette, Rimaszombatnak nincs mértékadó magyar
nyelvű honlapja a városban. Juhász fontosnak
tartotta kiemelni, hogy a lap szerkesztésénél bizonyos igényeket ki kell elégíteni, s tudatosítani
kell, hogy a Gömöri Hírlap olvasótábora főleg az
idősebb korosztály, pedig el tudná képzelni, hogy
a lap fiatalosabb hangvételt üssÖn meg.
Kép és szöveg: Homoly Erzsébet

Jókai Anna
Rimaszombatban járt

„Jézus Krisztus nem a TV2
sztárja”
Az egyik legismertebb magyar írónő, a Kossuth-díjas Jókai Anna volt a Gömörország
Regionális Egyesület vendége a Tompa
Mihály Református Gimnázium dísztermében, amely az alkalomra zsúfolásig megtelt.
A vendéget az iskola két diákja, Borbás Orsolya és Boros Eszter mutatta be, az írónő
pedig lenyűgöző, ún. köztes előadást tartott
nemcsak irodalomról, hanem mindennapi
szellemi és erkölcsi állapotainkról, mércehiányainkról, demokratikusnak nevezett
álságos világunkról. Előadását az Ima Magyarországért c. versével fejezte be, s az
érdeklődőknek dedikálta könyveit. Az estet
másnap ugyanebben a felállásban Miskolcon is megismételték.
jdj

RÉGIÓ

2009. 1. 19.

5

Újbáston tervekből és tettekből nincs hiány
A 2008-as évet sikeres évnek könyvelhetjük el.
Elvégeztük a községi hivatal épületének külső és
belső felújítását s a hivatalhoz tartozó garázs teljes felújítását. Az iskola udvarán a zöldövezetet
kibővítettük, s a kinti játékokat felújítottuk, valamint a kerítést is sikerült átépíteni. A bakóházi
halottasház befejezése és kolaudációja is megvalósult. Az újbásti halottasház teljesmértékű
külső felújítására is sor került, s megvásároltuk
Vladimír Šimík fafaragó művész Feltámadás
című alkotását a fő falra. Átépítettük a falu központjában található kápolnát is, amelybe elkészítettük Szent János faragott szobrát, mely
szintén Vladimír Šimík alkotása. A kb. 600 méteres – futballpálya mellett lévő – utca leaszfaltozása is sikerült, s közterületeinkre virágokat
ültettünk, ápoltuk őket, valamint a zöldövezetet
is karbantartottuk. A közvilágítás karbantartása
is megvalósult. A 2009-es év tervei is hasonlóan
sokrétűek. Szeretnénk a járdát kiépíteni a falu

központjában 500 méteren, tovább építeni a temető körüli kerítést, úgy ahogy a helyi futballpálya kerítését is fel akarjuk újítani. Terveink között szerepel a fiatal családok részére lakásokat
biztosítani, a tűzoltószertárat kibővíteni, a vízlevezető árkot kiépíteni, a kultúrház belső részét
felújítani, a község területén a parkosítást bővíteni. Fel szeretnénk újítani az orvosi rendelőhöz
tartozó garázst, s szeretnénk idén kolaudálni az
újbásti vízházat is.
Czikora Ágnes
Újbást polgármestere

Van költségvetése a megyének
Elégedett Milana Murgaš a megyei
képviselők által elfogadott
költségvetéssel, amely
a 2009-2011-es időszakra szól.

Alig támogattak
gömöri pályázatot
Ahogy már megszokhattuk, a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma által
2008-ben meghirdetett pályázatára sem volt túl
nagy érdeklődés régiónkban, így az sem lehet
meglepő, hogy támogatás is alig-alig érkezik ettől
a tárcától Gömörbe és Nógrádba. 86 pályázatot
nyújtottak be a Felvidékről, a tágabb régiónkból
mindössze hatot (!.). Közülük a losonci Csemadok alapszervezet a 2009-es Kármán Napokra
és a Csemadok Nagyrőcei Területi Választmánya
felnőtt képzőműves foglalkozásokra kapott egy-

aránt 250 ezer forintot. S ugyanennyit szerzett
a Palóc Társaság is a magyar anyanyelvű kultúra
és nemzeti örökség ápolására. Nem támogatták
a füleki Pro Gaudio Polgári Társulás, a csákányházai Polgári Társulás a Roma Gyerekek Nevelésére és Támogatására, a Csemadok Losonci Területi Választmánya és a szintén losonci Kármán
József Színház sem kapott támogatást. A minisztérium a 86 benyújtott pályázatból mindösszesen 16-ot támogatott.

36 képviselő támogatta a javaslatot, s azt
csak egy ellenezte, amely igen kiegyensúlyozottnak tűnik, hisz mind a bevételi, mind
a kiadási oldal 140 millió 355 ezer eurót
tartalmaz, s a tervezett tőkehiányt visszatérítendő támogatásokból fogják fedezni.
A megszavazott összeg legnagyobb tétele
az oktatásügyet érinti, hiszen több mint 58
millió koronát szánnak a megye tulajdonában lévő oktatási intézmények finanszírozására. 30 millió euró jut a szolgáltatásokra,
s 24,5 millió euró a megyei közlekedésre.

jdj

jdj

Balogfala további pályázati pénzekre számít
A 2008-as esztendőt, még ha a változások évének is lehet minősíteni (kettőskönyvelés újabb
formája a hivatalokban, az euróra való felkészülés), mégis a kisebb települések szempontjából
átlagos, hétköznapi évnek mondanám. Állami
támogatások, egy-két kisebb pályázatot kivéve,
nem özönlöttek a többségben magyarlakta településekre. Ennek ellenére Balogfala költségvetése kiegyensúlyozott volt. Önerőből folytattuk
a község tulajdonában lévő ingatlanok felújítását. Nyolcadik alkalommal rendeztünk falunapot, és 13. alkalommal jelent meg a Balogfalai
Hírmondó. Pályázati támogatással felújítottuk

a község honlapját. Kidolgoztattuk kultúrházunk átépítésére a pályázatot, melyet 2009-ben
uniós pályázatként szeretnénk beadni.
A jövőben szeretnénk kiépíteni a vízhálózatot,
valamint a szennyvízcsatorna-rendszert, amit
csak állami támogatással lehet megvalósítani.
Reméljük, ez elérhető lesz a kisebb települések
részére is, mert jelenleg ez nem lehetséges. Bízzunk benne, hogy a 2009-es esztendő – három
választással előttünk – a megbékélés éve lesz
a nagypolitikában is, nem pedig az ellenkezésé
és civakodásé.
Csörnök György, Balogfalva polgármestere
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Könyvajánló
Macskaregény

A szerző Polcz Alaine Kolozsvárott született pszichológus
felnőtt elmebetegekkel, majd
nyugdíjba vonulásáig súlyos
betegekkel ill. haldokló gyermekekkel foglalkozott. A magyarországi Hospice-mozgalom alapítója volt,
s 2007-ben bekövetkezett haláláig a Magyar
Hospice Alapítvány elnöki tisztségét is betöltötte. Ezt a regényét, mely már a harmadik utánnyomtatását éli, így ajánlotta: „Volt macskám az
életben. Nem is egy. Olyan is, amelyiket nagyon
szerettem. Nézem a menyasszonyi képemet.
Ijedt kislány, fehér fátyollal, fekete macskát tart
a karján. Talán ez az egyetlen esküvői képem,
amelyik megmaradt... Vagy csak bennem maradt
meg? Akkor kezdtem sejteni, hogy a házasságommal baj van, mikor János kidobta a macskát
az ablakon a rózsabokrok közé. A macska ezután
már csak akkor jött, ha ő nem volt otthon.”

Szobanövények gondozása

Ez a könyv a „szobakertészeknek” szól. Meg-

találhatók benne mindazok az
általános és különleges növényápolási tudnivalók, amelyek
elsajátításával a szobanövények
gazdái nap mint nap zavartalanul élvezhetik növényeink
világpompáját vagy lombszínét,
levelük sajátos formáját.

Szlovák népmesék

A mese világa nemcsak a gyermekek világa, hanem a felnőtteké is, hiszen az emberben élő
gyerek az évszázadok során mit
sem változott; a mese világa
olyan csodavilág, amely kimeríthetetlen gazdagságával, képzeletvilágával, furfangjával. A könyv a magyar nyelven megjelent
szlovák népmesék egyik leggazdagabb gyűjteménye, Vércse Miklós fordításában.
A könyvek megvásárolhatóak a Tompa Mihály
Könyvesboltban.
Összeállította: moly

Toplista játék
A rimaszombati Tompa Mihály könyvesbolt
decemberi toplistája a következő:
1. Madách Kalendárium 2009
2. Leslie L. Lawrence: A lófejű démon
3. Müller Péter: Varázskő
4. Szepes Mária: Füveskönyv
5. J. K. Rowling: Bogár bard meséi
6. Czenthe Zoltán: Otthonok 3.
7. A Forma-1 krónikája
8. Pálinkafőzés
9. Magyarország vármegyéi és városai – GömörKishont Vármegye
10. J. R. R. Tolkien: A gyűrűk ura
A decemberi játékunkban azt kérdeztük, hogy
a Madách Kalendárium előrejegyzései szerint,
2009-ben milyen emlékéveket ünneplünk? A
megfejtést, hogy 2009-ben Kazinczy-emlékév és

Haydn-emlékév lesz, egy olvasónk, Ondrejsík
Sándor Tornaljáról küldte be. Nyereményét,
az 500 koronás könyvutalványt a Tompa
Mihály könyvesboltban személyesen vásárolhatja le. A 2009-es esztendőben is folytatjuk
toplista játékunkat. Januárban is nyerhetnek
500 koronás könyvutalványt, ha eljuttatják
szerkesztőségünk címére (979 01 Rimaszombat,
Svätopluk u. 5., gomorihirlap@rimavskasobota.
sk) január 23-ig a választ kérdésünkre: Ki
írta a Magyarország vármegyéi és városai – Gömör-Kishont Vármegye 2008-ban
újra megjelent monográfiához – függelék
formájában Gaál Lajos mellett a legújabb,
több mint két évszázados Gömör-kutatások
eredményeit összefoglaló tanulmányt, aki
egyben a Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület elnöke is?
he

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály
könyvesbolt
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Lapunk az idén is folytatja gyümölcsöző együttműködését a rimaszombati Tompa könyvesbolttal. A Toplista játék mellett olvasóink hetente
kaphatnak 10 százalékos kedvezményt a könyvesboltban. Ehhez elég, ha kivágják a lapunk
6. oldalán található szelvényt és azt beviszik a
könyvesboltba. Fontos, hogy a kivágott szelvény
csak az aktuális héten érvényes, a későbbiekben
azt nem fogadják el, s azt nem lehet fénymásolni
sem.

Kerti munkák
a 4. hétre
Gyümölcsöskert

A gyümölcsfák ágait télen jég- ill. zúzmararéteg vonhatja be, ami a rügyek pusztulását
okozhatja. Ezért a zúzmarát és a jégréteget
távolítsuk el a fákról, rázogassuk őket és az
ágakat ütögessük meg óvatosan seprővel.
Ebben az időszakban jól láthatók a fákon
a gyümölcsmúmiák, hernyófészkek. Ezeket
szedjük le és égessük el. Folyamatosan
végezzük a fatisztogatási munkákat, ezt
a műveletet ne halasszuk a rügyfakadás
idejére.

Szőlő

Hozzuk rendbe a szőlőműveléshez szükséges szerszámokat, eszközöket, permetezőgépet. Javítsuk ki, tisztítsuk meg és olajozzuk be őket. Készítsünk trágyázási tervet.
Termő szőlőben évente számoljunk 100
négyzetméterre 200 kg szerves trágyát, 5-6
kg nitrogéntrágyát, 5-6 kg szuperfoszfátot
és 7-10 kg kálisót. A trágyát legalább 30 cm
mélységbe kell a talajba juttatni. A pincében ellenőrizzük a borokat. Ha nem elég
tiszták, végezzünk derítést vagy szűrjük.

Zöldségeskert

A fűtött fóliasátorban még vetjük a retket,
ültetjük a fejessaláta-palántákat és a november közepén vetett karalábé palántáit. A palánták közé ültetjük a 2,5-3 cm
átmérőjű dughagymákat – zöldhagymának.
A paradicsompalántákat tűzdeljük 10-12
cm-es cserépbe. A paprikapalántákat tartsuk 20 °C körüli hőmérsékleten. A fűtetlen
fóliába szánt karalabé-palántákat tartsuk
nappal 10-14, éjjel 8-12 °C közötti hőmérsékleten. A karfiolpalántákat tűzdeljük át
a szaporítóládából 7-8 cm-es tápkockába.
Szabadföldi, április végi kiültetésre kezdjük meg a paradicsompalánták nevelését.
Kelésig a hőmérsékletigény 20-22 °C.
Szaporítóládába vessünk, négyzetméterenként 15 g mag szükséges. Zöldségfélék
vetéséhez károsítóktól mentes, friss földet
készítsünk. Vetés előtt a szárazrothadás és
a palántadőlés ellen védekezhetünk a talaj
fertőtlenítésével.

Díszkert

A fenyőkről és az örökzöldekről rázzuk
le a vastag hóréteget. A szabadban telelő
növények (rózsák, évelők, kétnyáriak)
védőrétegét ellenőrizzük, szükség esetén
vastagítsuk. Ellenőrizzük, hogy nem kezdte-e ki a szél, vagy valamilyen állat.
Farsang István
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Emlékezés Radnóti Miklósra és gömöri kapcsolataira
Ebben az évben a gömöri gyökerekkel
rendelkező Radnóti Miklós születésének 100. évfordulójára emlékezünk.
A költő 1934. június elsején egyebek közt ezt írta
kedvesének, Gyarmati Fannynak:
„Magyar költő nem lehet Glatter. Magyar költőnek magyar név kell. A Radnót falunak a nevét
választottam, ahol nagyapám kocsmáros volt és
apám is született: legyek Radnóti. Így adtuk be a
kérelmet.”
Noha vannak, akik kétségbe vonják, hogy mártír
költőnk nevét Nemesradnótról vette volna, ezzel
legfeljebb saját tudatlanságukat árulják el, hisz a
költő maga vallja meg azt.
Radnóti nem egy alkalommal fordult meg
Gömörben. Feleségével, Fifivel 1941. júliusában
érkezett, vonaton. E látogatás emlékét Naplójában is megörökítette:
„Runya, július 28. Hétfő.
Tegnap d. u. indulunk Pestről, Klára nővéremhez. (Meiszterné Glatter Klára az unokanővére
volt.) Ideges utazás, újabban irtózom minden
helyváltoztatástól. Isaszegen is megállunk, dermedten nézem az ismerős állomást. Hatvanon
túl enged kissé a szorongás, névrejtést játszunk
Fiffel. Runyával és Lénártfalvával megverem.
„Szomoru nyaralás”. Miért szomorú? – kérdi Fif.
Hát, Páris helyett Runya... Igaz, – mondja, két
éve ilyenkor kísérted ki Wagnerékat az Est-re...” – mondja Pali. A háborúban, – jegyzi meg István.
Túl a felén árt falva, a barack” – mondom s ez
Klára tizenegy éve özvegy, egyedül gazdálkodik
megvigasztal kissé mindkettőnket. (....)
itt. Télen még a két fia is iskolán van.
Fif a Háború és békét szemelgeti. Föl-fölüti a
Most aratnak, panaszkodik, hogy nem kap szakedvenc helyeken s mélázva nézi a tájat. Kazlak
lonnát az aratóinak, a magtárból nem tudja kihajmásznak a dombokon. Átszaladunk a vasárnapi
tani a patkányokat, de maga sem veszi komolyan
Salgótarjánon, a sétány ünneplői hosszan néz- a panaszait. Erős asszony, sosem élt könnyen és
nek a vonat után. Siralmas, – mondom Fifnek. sohasem akart könnyen élni.
Bólint. Füleken sokáig állunk, aztán „ismerős” Soká alszunk, hosszan reggelizünk. Most tizenállomások jönnek. Innen származik a család... egy óra. Egy kis asztalt és egy karosszéket hozRimaszécs, itt született a nagyapám, az apám
tunk ki Palival, ülök a góré árnyékában és folyRadnóton.
tatom az otthon abbahagyott Tibullus-fordítást.
Csízfürdő, Lénártfalva. Kiszállunk. Az állomá- A góré ereszéről apró pókok ereszkednek rám,
son István öcsénk, beülünk a fogatba, az öcskös
idegesítenek.”
a bakra kapaszkodik a kocsis mellé. Az enyhe
gömöri táj, távol a hegyek. Nem vadregényes, – július 29.
regés vidék ez – mondja Fif a vonatban.
Tegnap ebéd után a birtokra kocsizunk Klárával,
István nem nagyon válaszol kérdéseinkre, nehe- a Madzagra. Klára hajt, Tigris, az öreg fehér kanzen barátkozó, bizalmatlan kamasz. Minden al- ca, néha lépésben jár, néha megáll. Megvárjuk,
kalommal újra meg kell hódítani. Pali, a fiatalabb, míg kipiheni magát. Az út felénél kinyílik a táj,
könnyedebb. Barátságos vigyorral fogad. Áthaj- a csodálatos Sajóvölgye, egymásbafutó dombok,
tunk Hanván, a templom előtt Tompa mellszob- szelíd s mégis kimért hajlatok... Bizony, – kövera, az egyik házon emléktábla s furcsa – én arra
ti a tekintetemet Klára (Tigris épp újra pihen),
gondolok, hogy Arany János hányszor írta le ezt
tudod mit írt Tompa válaszul, mikor Miskolcra
a falunevet a Tompának küldött levelek boríté- hívták papnak? – Hanvai papnak hamvai Hanván
kán. Hanva... Hamva... játszott ő is a névvel.
hamvadnak el...
S már Runyán vagyunk. Egy órát jöttünk Kinn aratnak. Gólyás vidék ez. Úsznak a levegőLénártfalváról, a lovak gőzölnek. Klára nyugodt
ben s komolyan lépkednek az aratók nyomában.
mosollyal jön felénk, boldog, Fif a kedvence, nem
Szedik a szöcskét, kabócát.”
szereti a városias „maskarákat” és Fif kontyot A költő gömöri kapcsolatainak felidézését
hord, mint ő és nem festi az arcát, száját, kör- Bettes István kezdte meg 1988-ban, a rimaszécsi
mét... 3/4 9-re érkezünk, vacsora s beszélgetés
szövetkezet által megjelentetett Szécsi Szó c.
éjfélig. Rengeteg csillag esik. Sokan halnak meg
havilapban. Itt idézte fel a költőnek a Naplójá-

ban bejegyzett, fentebb idézett sorait.
Ennek a kirándulásnak az emlékét idéztük fel
2004-ben, amikor a Rimaszombat és Vidéke p.t.
és a helyi önkormányzat szervezésében emléktáblát helyeztünk el a nemesradnóti iskola falán.
Felkerestük a rimaszécsi zsidó temetőt is, ahol
később nagyapja, Jónás sírját is sikerült azonosítani. Meghallgattuk Kőszegi Ábel előadását,
este pedig a komáromi Jókai Színház mutatta
be Hubay Miklós Egy szerelem három éjszakája
c. művét.
2006 nyarán az Európai Protestáns Szabadegyetem nyitórendezvényeként, ugyancsak a Rimaszombat és Vidéke p.t. és a helyi önkormányzat
szervezésében Nemesradnótban felavattuk a
költő mellszobrát, Győrfy Lajos szobrászművész alkotását.
Az idén kiemelt figyelmet szeretnénk szentelni
Radnóti Miklósnak. Terveink között szerepel
autóbuszkirándulás azokra a helyekre, ahol a
költő is járt, illetve apja és apai nagyszülei éltek
(az Uzapanyit – Dobsina – Rozsnyó –
Krasznahorkaváralja – Runya,
illetve
a
Rimaszécs – Sajólénártfalva – Hanva –
Nemesradnót útvonalon). Az egyes helyszíneken
felolvasások, kiselőadások, beszélgetések révén
emlékeznénk rá. Úgy tervezzük, ellátogatnánk
a runyai határban található Madzag pusztára is,
ahová 1941-ben Radnóti Miklós is kilátogatott.
Emlékfaültetés, tábortűz és éjszakai virrasztás
is szerepel terveink között.
A rendezvény időpontjának a pontosítása folyamatban van.
B. Kovács István

MobilVers az M1-n
Rendhagyó műsort indított a Magyar Televízió a 2009-es Radnóti-évhez csatlakozva.
Az ismert színművészek által választott és
előadott költeményeket az operatőr mellett
az ötletgazda Kamarás Iván színművész is
rögzítette mobiltelefonnal.
A MobilVers című műsor január 5-től naponta háromszor jelentkezik az m1 csatornán. A műsor alapgondolata az volt, hogy
egy-egy Radnóti-mű mellett minden színész mondja el kedvenc versét. A tervek
szerint létrehoznak egy weboldalt www.
mobilvers.hu címen, ahonnan a mobiltelefonnal felvett versek letölthetők lesznek.
A sorozatban többek között Bálint András, Csuja Imre, Hámori Gabriella, Kállai
Ferenc, Kovács Patrícia, Oroszlán Szonja
vagy Reviczky Gábor mond Arany-, József
Attila-, Szabó Lőrinc-, Ady- és más költők
mellett Radnóti-verseket.
jdj
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A 2008-as esztendő a Gömöri Hírlapban – 2 .
2008. július 7. * 40 éve a régióban a régióért
* Pincre látogatott Mikel Irujo Amezaga, Epképviselő * Kell itt aquapark? * Hizsnyan Júlia
és Forgon Veronika Pásztor Mária-díjas lett
* A polgármester díjat Veres Viktória kapta *
Ajnácskő – Két nap alatt két fesztivál * A „Murányi Vénusz” szülőhelyén, Balogvár romjainál
* A gömöri sajtó történetéből * a A GH – GZ
szerkesztői * Atrium Art igényesen
2008. július 21. * Rendkívüli ülés a parkolásról * Euroteam a városban * Beszélgetés Házik
Zoltán pedagógiai asszisztenssel * Soha nem
látott jégeső Balogfalán * A fejlesztés útjára léptek Bátkában * A VFK Rimaszombat csapatának
tablóképe
2008. július 28. * A gombaszögi Leontinabarlang rejtélye * Gyors ütemben fogyunk
* Utolsó búcsú Pászer Istvántól * Egyéves a
Rimaszombati Polgár Info * Hol fognak Rimaszombatban építkezni? * Rimaszombatiak és
vendégeik cserkész-nagytábora Beretkén * Végtelen utazás Pál apostollal * Tisztítómunkálatok
a pálosok ősi szent helyén
2008. augusztus 4. * Nyári Egyetem Rimaszombatban * Kovács Attila rimaszécsi fotós
újabb sikere * Hatalmas vargánya Várgedéről
* Szolgálatban a rohammentők * Öröm volt
Bátkában lenni – III. Balogvölgyi Falvak
Találkozója * Balogvár egykori kapitányának
csetneki sírjánál * Kopjafát avattak a balogfalai
falunapon
2008. augusztus 11. * Lassan befejeződik az
aratás * Vlothói vendégek a református gyülekezetben, VI. Falunap Kövecsesen * Szociális
lakást adtak át Gesztetében * Kis híján tragédia
Uzapanyiton
2008. augusztus 25. * Nem adják el a B
pavolint * Nagy Jóska emlékére * Szolidaritás tüze augusztus 20-ra * Fogadót nyitottak
Kurincon * Új társulás alakult a déli régióért *
Falunap és GMKÜ Nagybalogon * Beszélgetés
Csomós Árpád fotóssal * Rovás – és Letavy alkotóborok * Magyarnak lenni büszke gyönyörűség
* I. Rimaszombati Nemzeti 3D Íjászverseny
2008. szeptember 2. * Átadták a fügei elkerülő utat * A felmérés eredménye: hungarofóbia
* Megvádolták a megyei hivatal igazgatóját *
Folynak az akkreditált képzések a YBN.3 programban * Gömör-Nógrád régióismeret a Tompa
alapiskolában * Hubón a falusi turizmusban
látják a jövőt * Nagybalogi és gesztetei menyecskék Bősön, III. Nyári Balog-völgyi Fesztivál
Bátkában * Juhász László: „Rimaszombat sokat
szépült az elmúlt években”
2008. szeptember 8. * Megkapták első
abc-s könyvüket * Tagozatot nyitott a
dunaszerdahelyi Hotelakadémia * 2008. augusztus 28-a Rimaszombatban * Berecz András
és a vérmedve * Nyárbúcsúztató vigadalom
Hanván
2008. szeptember 16. * Lelkészi beiktatás a
rimaszombati evangélikus templomban * Közös

projekt az egykori gyártelep megmentésére
* A polgármester is elvégezte a tanfolyamot
* Rimaszombatban járt a Baltazár Színház *
Czinka Panna kései utódai Sajógömörön * Reisz
András, a palóc időjárásjelentő
2008. szeptember 22. * Bemutatkozott a
Reciklációs Alap és a Detox * Kettőskereszt és
alkoholtilalom a képviselők előtt * Jaro, Kevin.
Rado meg a Marek és a többiek… * Fekete
építkezés az akasztóhegyen? * A XII. Rákóczi
Emlékfutás résztvevői városunkban * Beszélgetés Tóth Ivetával, a rimaszombati Speciális
Alapiskola igazgatójával * Egyházmegyei kórustalálkozó Rimaszécsen * Nagyferenc Katalin
önálló kiállítása * Ligárt Iván: a tánc gyönyörű
érzés
2008. szeptember 29. * Fazekas László váltja
Erdélyi Géza püspököt * A nevelőjük meggyilkolását tervezték * Folyamatosan a túlélésért * Angol vendégek Rimaszombatban * Kraskoról magyarul egy szót sem * Szent Hubertus Lovasnap
Rimaszécsen * XXVI. Gömör-Kishonti Vásár
Rimaszombatban * Kerékpáron a tengerig
2008. október 6. * Nem lesz Gömör Ipari
Park Rimaszombatban * Fiatal, életerős tűzoltót
temettek * Számháború a jutalom megszavazásánál * Nagy Ákos Róbert maradt a Gömöri
Egyházmegye esperese * II. Szombathy Viktor
Emléktúra a Szinec-hegyre* Juhász Katalin:
Rimaszombat számomra a béke szigete * Bronz
a Tátra Rallyn
2008. október 13. * Bátorságot a nemzedéknek * Dicsőség a hősöknek * Žilinský porcelán
esete * Összekuszált intézkedések és eljárások *
Összeállt mostohájával, s terhes tőle * Terméknagydíjas kiválóságok a múzeumban * Arany
minősítés a nagybalogi Szivárvány Népdalkörnek * Bemutatjuk a magyar kutyafajtákat * Rák
Róbert újra Nyitrán
2008. október 20. * A pillanat csak a jelenlévőké –VI. Győry Dezső Kulturális Napok * A
város képviselői Brüsszelben * Gömör-Nógrád
regionális olvasókönyv születik Rimaszombatban * Elszlovákosított helységnevek * Nagy
sikert aratott a Berkő Bátkában * Konvergencia
2008 * Cserkészek az Öreg János árnyékában
2008. október 27. * 1956-os megemlékezések
* Fico Rimaszombatba is készül * Régiónapot
tartottak Almágyon * Népi büszkeségeink
Rimaszécsen * Megalakult az Árvay Miska
Baranta
2008. november 3. * Napkollektorok a
börtönben * Nem bíznak a főszerkesztőkben a
képviselők * Marta Kanalová a katedrán * Itthon
tartani a fiatalokat * Tizennégy éve az alkohol
ellen * Hajléktalanszálló és vagyonjogi kérdések
* Élhetünk tisztábban, rajtunk múlik * Emlékkő
az út szélén Együd Tamásnak Serkén * Fény
által – Kovács Attila egyéni tárlata * Nem szűnik
meg a foci Rimaszombatban
2008. november 10. * „Nem kell, hanem
akarjuk” * A reformációt ünnepelték * Már

munkába álltak a szociális terepmunkások *
Mennyire érinti városunkat a gazdasági válság?
* Tilos behajtani a Francisci utcába * Demeter
Katalin sikere Debrecenben * Czinka Panna
élete filmvásznon * Czenthe Zoltán: Közlési
kényszerből fölvilágosít * Őszi bajnok: Szárnya
és Tajti * Már hivatalosan is használható a téli
stadion
2008. november 18. * Együtt és tisztelettel *
3. II. Rákóczi nyomában emlékére * Az ifjúság és
az önkormányzat * A legfontosabb a művelődés * Hol áll majd Jesenský szobra? * 50 éves
a Sobotienka * Zombori Ottó a PLIKK-ben *
A Gömöri Fotóklub őszi tevékenysége * Szőke
Attila sikere Galántán * Javában zajlik a START
program *Jóban Rosszban Novák Henivel *
2008. november 24. * Stubendek Márta a
régi-új polgármester Rimaszécsen * Árulók a
kamrában * Vezetőséget választott a Magyar
Katolikus Kör * Szép szlovák szó Bátkában *
„Mátyás király Gömörben így tarta áldomást” *
2. Baranta szeminárium Rimaszombatban
2008. december 1. * Zöld utat kapott a
napenergia * Família Kft. * Sikeres volt az idei
év a Csemadokban * Hó borította el a várost
* Elismerő oklevél Lévay Tibor karnagynak *
Hatvani István szelleme a cserkészotthonban *
Cél: a kreatív tanulás * Balciarová megnyerte a
Szlovák Kupát
2008. december 8. * Önsegítő csoport és
védett műhely alakul Tamásfalvában * A sült galamb * Európai szintű vállalkozásfejlesztés * Ne
féljünk az újtól! – Orosz István a Tompa Mihály
Alapiskola új igazgatója. * Medián-est a Három
Rózsában * Reform vagy álreform a közoktatásban? * Karol Kisel: Ilyen jó idényre talán senki
sem számított
2008. december 15. * Kökény Béla: Mindenkor kiállni a romák jogaiért * A világgazdasági váltság Szlovákiát is elérte – Elveszítik a
rimaszombatiak a munkahelyüket? * Advent
Rimaszombatban – képriport * Évet értékel:
Kovács László, Csincsík Anna, Csank Lajos és
Štefan Baláž * Simon Attila hiánypótló kötete a
telepes falvakról
2008. december 22. * Régi-új főszerkesztő a
Gömöri Hírlap élén * A szívemre vettem * Késik
Esterházy János jogi rehabilitálása * Megalakult
a Balogvölgy 2008 polgári társulás Bátkában *
Megjelent a Gömör-Kishont Vármegye monográfia * A képviselők elfogadták a városi futballklub átalakulását * Rimaszombatba is eljutott a
Beiratkozási körút * Évet értékel: Eva Alevová,
Eva Muráriková, Oľga Fabová, Bozó János *
Gömöri sztárok karácsonya * A kő marad… *
Ádám Zita régi karácsonyi emlékei * Judit néni
szomorú karácsonyai * Szántó Dalma, a TMK
és a jog * Farsang István nemzetközi sikere *
Pálkovács Zoltán, az év legjobb cselgáncsozója

Összeállította: he
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 4. hétre
Január 24-én, szombaton
Média gyógyszertár
Január 25-én, vasárnap
Gyógyszertár a Kauflandban

Fogorvos
Január 24-25-én, szombat-vasárnap
MUDr. Polievková Katarína,
Kör utca 53., 56 33 940

MOZIMŰSOR
Január 22-25. 18.00 óra

High school musical 3.
Az utolsó év

Január 22-25. 20.00 óra

Tükrök

amerikai horror

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
január 13-á az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Pavel Cirbus, Igor Čák, Ľubomír
Brzáč, Ivana Matušková, Ivan
Vigoda, Eva Drugdová, Ján
Stehlík, Peter Drak, Roman
Úrek, Gejza Styavina , Helga
Zsámbóková, Jozef Schön,
Jozef Czene, Eva Lenardová
Rimaszombatból, Peter Ľupták
Felsőpokorágyról, Milan
Pohorelský Nyustyáról, Juraj
Kiráľ Osgyánból, Šinko Gyula
Korlátról (Kismoszkva), Koloman
Kankuja Gesztetéből, Viera
Ďurišková Sajószentkirályból,
Pavol Vetrák Nagymihályról,
Ľubomír Blaho Cserencsényből,
Štefan Malček, Štefan Pálkovács
Rimajánosiból, Ján Benda
Babarétről, Marian Danko
Tiszolcról, Ján Markotán,
Ing. Vladimír Markotán
Fazekaszaluzsányból, Ján Babarík
Susányból, Jozef Melich, Silvia
Melichová Losoncról, Štefan
Bodor Tornaljáról, Varga László
Bátkából, Július Fertő Szkárosról,
Tóth András Nagybalogról, Attila
Jonáš Gernyőpusztról, Tomáš
Malatinský Kecegéről, Bálint
Zsolt Balogfaláról.
A rendkívüli véradáson, január
15-én Rimaszombatban vért
adott: Judita Galová Lévártról,
Emil Gecko Cserencsényből,
Martin Málik, Jozef Kovalčík
Fazekaszaluzsányból, Fodor Zsolt
Guszonáról, Branislav Babic
Baktiról
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni

Meghívók
A Magyar Kultúra Napja alkalmából

A neves eseményre emlékezve, a Tóth Ede Alkotó
Kör, a Bástya Egyesület, az MVSZ Gömöri Tagozata
és a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete – a Gömöri Négyes Szövetség „Filmklubot” indít
Putnokon, melynek első előadása a Magyar Kultúra
Napján , január 22-én valósul meg 15 órai kezdettel. Bővebb információ: www.balogvolgy.polgarinfo.
hu honlapon.

Farsangi bálok Rimaszombatban

Igen gazdag az idei báli választék Rimaszombatban,
az érdeklődők bálok egész sokaságából választhatnak, s aki mindegyiket abszolválni akarja, az mélyen a pénztárcájába nyúlhat. Az idei év első bálját
a hagyományoktól eltérően nem a város, hanem
a Matica slovenská rendezte január 16-án a Tátra
Szállóban. Ezt követte másnap, január 17-én a város bálja a Városi Művelődési Központban (VMK).
Január 24-én a Martin Sucháč Alapítvány rendez
jótékonysági bált a Tátra Szállóban. Január 29-én
a Tompa Református Gimnázium a VMK-ban, míg
január 30-án a vadászok szintén a VMK-ban vigadnak. Az erdészek február 7-én rendezik mulatságukat a Tátra Szállóban, ugyanitt találkoznak február
13-án a rendőrök, február 14-én pedig a VMK-ban
a korlátiak találkozójára kerül sor. Február 20-án
rendezik a Csemadok-bált, egy hétre rá az állami gimnázium bálja lesz a VMK-ban. Február 13-án
a Kereskedelmi Akadémia is megrendezi a maga
bálját az iskola éttermében.

Vallatom magam – Mázik István
könyvbemutatója

Füleken, a városi könyvtárban 2009. január 30-án
15 órai kezdettel könyvbemutatót tart Mázik István,
akinek Vallatom magam címmel jelent meg első verseskötete, amely 35 költeményt tartalmaz. A tömör,
rövid, inkább etikai jellegű versek a ma emberéhez
szólnak. Mázik István 1976 óta számos hazai, illetve
külföldi lapban publikált, de ez az első verseskötete.

Felhívások
Magyar magazin - 2009. január 21.
- STV2. 16.40-től

A tartalomból: A megkezdődött alapiskolai beiratkozások kapcsán a komáromi szülők arról beszélnek,
hogy mi alapján választják ki gyermekük számára
az iskolát. Királyhelmecen 0-ik osztályban foglalkoznak azokkal a gyerekekkel, akiket a pszichológusok 6 éves korukban sem tartanak iskolaérettnek.
A gömöri óvodások pedig arról beszélnek, hogy ők
mit várnak az iskolától. A műsor vendége lesz Agócs
Valéria, aki éveken keresztül vezette az országos
Frekvenciatanácsot. Milyen állapotban van jelenleg
a hazai média, milyen problémákkal kell megküzdenie ezen belül a hazai magyar elektronikus médiának – ezekre válaszol a búcsúzó elnökasszony. A magyar kultúra napja alkalmából január 18-án Galántán
életműdíjat adnak át több neves szlovákiai magyar
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szakembernek – erről színes beszámolót láthatnak
a Magyar magazin nézői ugyanúgy, mint az Ifjú Szívek új bemutatójáról. A Magyar magazin előző kiadásai megtekinthetők a tévé videoarchívumában.
(www.stv.sk, Maďarský magazín)

Kárpát-medencei rovásírásverseny felvidéki országos döntő

A rovásírásverseny célja: megismertetni és megszerettetni a fiatalokkal ősi magyar kulturális örökségünket, a magyar rovásírást, s általa elmélyíteni
a fiatalokban a magyarsághoz való tartozás erős
tudatát. A verseny döntője 2009 júniusában Budapesten lesz, szervezője a Forrai Sándor Rovásíró
Kör. A felvidéki országos döntő szervezője a Palóc
Társaság. Jelentkezési határidő: 2009. február 28.
A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a versenyző nevét, korosztályát, a küldő intézmény és a felkészítő
nevét, elérhetőségeit (távbeszélőszám, villámlevélés postai cím). A jelentkezőknek részletes felvilágosítást tartalmazó meghívót küldünk a verseny előtt.
A döntő helyszíne és időpontja: Komárom, 2009.
április 30., csütörtök.

XVIII. Tompa Mihály Országos Vers- és
Prózamondó Verseny

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya meghirdette a XVIII. Tompa Mihály Országos
Vers- és Prózamondó Versenyt főszervezőjeként
az alábbi kategóriákban: I. kategória: az alapiskolák 1-3.évfolyamai, II. kategória: az alapiskolák 4-6. évfolyamai, III. kategória: az alapiskolák
7-9. évfolyamai (a 8-éves gimnáziumok 3-4-5.
évfolyamai, IV. kategória: középiskolások) a 4
éves gimnáziumok, szakközépiskolák, a 8-éves
gimnáziumok 6-7-8. évf., V. kategória: egyetemisták, felnőttek (korhatár nélkül), VI. kategória: énekelt versek, 12 éves kortól egyénileg vagy
csoportokban, VII. kategória: lírai színpad, versszínház (korhatár nélkül). A benevezési határidő:
a I., II., III., IV. kategória: 2009. január 25. , az
illetékes Csemadok Területi választmányainak
titkárságain, V., VI., VII. kategória: 2009. február
15., a Csemadok Művelődési Intézeténél – szakmai tanácsadás PhDr. Kamenár Horváth Éva,
ekamenarova@chello.sk, mobil: 0908 788 855 elérhetőségeken. Egyéb információ: Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya, Jesenského
5., 979 01 Rimavská Sobota, tel.: 047/5623 112,
mobil: 0907/87 14 51, csemadokrsz@stonline.sk.
A versenyszabályzat és bővebb információ letölthető a www.csemadok.sk honlapról.

A téli stadion nyitva tartása
a 4. hétre
Hétfő: 		
Kedd: 		
Szerda: 		
Csütörtök:
Péntek: 		
Szombat:
			
Vasárnap:
			

09.00 – 11.30, 12.00 – 14.30
09.00 – 11.30, 12.00 – 14.30
09.00 – 13.00, 18.30 – 20.00
09.00 – 11.30, 12.00 – 14.30
09.00 – 11.30, 12.00 – 14.30
09.00 – 12.00, 12.30 – 15.30,
16.00 – 19.00
09.00 – 12.00, 12.30 – 15.30,
16.00 – 19.00
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Hirdetés / KÖZLEMÉNYEK

Szolgáltatások
• Könyvelés megbízhatóan és
szakszerűen (sportkluboknak
és egyházaknak is). Tel: 0911
158 803
1721-5

Állás
• Felveszek idénymunkásokat
heti ötórás munkaidőre. Infó:
0911 310 607.
016-3
• Idős emberek ápolását, gyermek-felügyeletet vagy takarítást vállalok. Tel.: 0904 547 876
066-3
• Felveszünk két munkaerőt az
autómosóba, valamint egy férfi
munkaerőt a benzinkút pénztárába. Kérvényeket a következő
címre: 979 01 Rimaszombat,
POBox 109.
077-3

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		
• Üzlet ill. irodahelyiségek Rimaszombat központjában (45 m2,
90 m2, 20 m2). Infó: 0908 508 195,
047/56 34 901.
036-3
• Eladó garázs Rimaszombatban a Rozsnyói úton. Tel.: 0910
189 922.
078-3

2009. 1. 19.

EUROMOTEL

Versenypályázat
Rimaszombat városa az 596/2003 sz. törvény 4. paragrafus, valamint az
552/2003 sz. törvény 5. paragrafusával összhangban versenypályázatot ír
ki a rimaszombati Rima-lakótelepi óvoda (Materská škola – Óvoda,
Sídlisko Rimava 280/1066) igazgatónői állására 2009. március
elsejei belépéssel.
Szakképzettségi előfeltételek:
- szakirányú végzettség az Oktatási Minisztérium 41/1996 számú törvény
rendelete és az érvényes módosítások szerint
Egyéb feltételek:
- minimálisan 5 év pedagógiai munka körben szerzett szakmai gyakorlat
- személyi és erkölcsi feddhetetlenség, megfelelő egészségi állapot
- személyi és egészségügyi alkalmasság az állás betöltésére
- az iskolai legiszlatíva ismerete
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a szakképzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát
- a pedagógiai gyakorlat igazolását
- szakmai önéletrajzot
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- részletes írásbeli előterjesztést az óvoda fejlesztésére, szakmai koncepciót
- írásbeli beleegyezést a személyi adatok felhasználására a pályázat elbírálása érdekében
A pályázati anyagot a kért okmányokkal és mellékletekkel együtt
zárt borítékban „VÝBEROVÉ KONANIE – az óvoda neve és címe –
NEOTVÁRAŤ” megjelöléssel legkésőbb 2009. február 4-ig küldjék be
a Városi Hivatal Oktatási osztályának a címére (Mestský úrad, oddelenie
školstva, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota)
A meghallgatás időpontjáról és helyszínéről a kiíró legkevesebb 7 nappal
előtte értesíti a jelentkezőt.
Rimaszombatban, 2009. január 12-én

Kassai út, Rimaszombat

Olcsó és minőségi
elszállásolás
Tel.: 047/56 22 517, 0905 745 308
Felveszünk: pincért/-nőt
Tel.: 0918 392 513
Bérbe adok:
- raktárt rámpával az STK épületében
- irodákat az STK areáljában
- Iroda és üzlethelyiség – SzNF u. 18.

- A Colins üzlethelyiség
berendezéssel
- Presszó a VÚB Bankkal
szemben
Tel.: 0918 392 513

2009

MUDr. Cifruš István, MPH, polgármester
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VH-

Egyéb
• Eladó 5 db ablak, családi
házból, komplett rolettákkal –
mérte 180 x 150, 1 db 85 euro,
tel.: 0907 287 796.
067-3

Pénzre van
szüksége?
Hívjon: 0905 329 178
www.peniazeprevas.sk
2005-51

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

Hirdessen
magyarul is!

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

LILIPUT
gyermekruha
a posta mellett

Állatok
• 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
• Eladó YORKSHIR terrier kiskutyákat jelképes 3 000,- koronáért (100 euro). Tel.: 56 77 265
vagy 0904 354 091.
056-3

Restaurant

Leárazás
Téli áruk, régebbi
modellek
Árengedmény:

Látogassa
meg aznovootvorené
újonnan megnyílt relax stúdiónkat,
Nav!tívte
relaxa"né !túdio
s használja ki a 30 %-os kedvezményre jogosító bérletünket!
a
vyu#ite
30%
z$avu
na
permanentky
!
SZNF u. 16.– az Amazonas mellett, bejárat a hátsó oldalról

2023-3,5

25-30%
2014-3,5

KÖzlemények
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ÉRTESÍTÉS

Beíratás és bemutató órák a TMAI-ban

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,

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

A bemutató óra a Tompa Mihály Alapiskola 1. évfolyamában - Šrobár utcai
épületben 2009. január 27-én 9.00 órától, a Novomeský utcai épületben 2009. január 28-án 9.00 órától lesz. A rimaszombati Tompa Mihály
Alapiskola igazgatósága ezúton is értesíti a szülőket, hogy az elsősök ünnepélyes beiratkozása a 2009/2010-es tanévre 2009. február 4-én 14.00
órai kezdettel valósul meg az iskola mindkét épületében. (Ha a meghirdetett időpont nem megfelelő, megtehetik azt minden munkanap 8.00-tól
16.00-ig 2009. január 15-től 2009. február 15-ig.) Kérjük, hozzák magukkal gyermeküket, születési anyakönyvi kivonatát, egészségügyi kártyáját
és személyazonossági igazolványukat.
Szeretettel várják az érdeklődőket minden alkalomra.
VH-3

DÖNTÉS
Rimaszombat Város polgármestere a 245/2008-as törvény 20. paragrafusa értelmében az alábbi döntést hozta:
A beíratkozásra a Rimaszombat Város igazgatása alá tartozó iskolákban
a 2009/2010-es tanévre 2009. február 4-én kerül sor. Az alapiskolák
a beíratkozás pontos időpontjáról és helyéről időben tájékoztatják a nyilvánosságot.
Indoklás: A 245/2008-as törvény értelmében a kötelező iskolalátogatás
azon év szeptemberében veszi kezdetét, amikor a gyermek betölti a 6.
életévét és alkalmasnak találtatik az iskolai tanulmányai elkezdésére.
A törvény szabályozza az iskolalátogatás feltételeit, s arról is dönt, hogy
kit köteleznek nulladik évfolyam látogatására.
A kötelező iskolalátogatás alól senkit sem lehet felmenteni.
MUDr. Cifruš István, MPH polgármester
VH-6

Fájó szívvel köszönjük mindazoknak, akik 2008. december 30-án
elkísérték utolsó útjára

BABÚS KATALINT
a lénártfalvai temetőbe, aki
súlyos betegség után 56 éves korában távozott szerettei köréből.
A gyászoló család

Klassik Košušiny, koža, pánske
(a piacnál), Bartók Béla u. 14., Rimaszombat januárban a következő kedvezményeket kínálja a bőr, bőrtermékek, férfi öltözékek, ingek, nadrágok,
pulóverek, nyakkendők választékára
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XXXIV. Duna Menti Tavasz
Fesztivál
A Csemadok Művelődési
Intézete meghirdette a Duna
Menti Tavasz országos gyermek
báb- és színjátszófesztivált,
az amatőr gyermek bábozás
és színjátszás évi szezonális
kicsúcsosodásaként, mely jó
alkalom a csoportok és egyének
(bábszólisták) egész évi alkotó
tevékenységének bemutatkozására a bábjátékos, színjátszó és
szerkesztett játékok kategóriában (a szerkesztett játék minden
olyan előadás, amely különböző
műfajú művek önálló egységgé szerkesztésével készül és
valósul meg, pl.: mozgásszínház,
irodalmi színpad, pódiumjáték,
dramatikus népi játék, illetve
ezek ötvözete). Benevezési határidő: 2009. február 25. Szakmai tanácsadás PhDr. Kamenár
Horváth Éva, ekamenarova@
chello.sk, mobil: 0908 788 855
vagy Mgr.art Kecskés Marika,
anderlova@centrum.sk. Bővebb
információ: a Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely
- P.O.BOX 16., Bacsákova 240/13.,
929 01 Dunajská Streda, tel.:
031/552 24 78, fax: 031/550 98
30, mobil: 0905/358 529, e-mail:
intezet@csemadok.sk, vagy
huszar@csemadds.sk. A versenyszabályzat és bővebb információ
letölthető a www.csemadok.sk
honlapról.

Kedvezmények: 10 %-től 50 %-ig
Nyitva tartás:
9.00 – 17.00 hétfőtől péntekig
		
9.00 – 12.00 szombaton
Tel: 		
047/56 21 747
Örvendünk a látogatásának.
2015-2,4

Horgászrovat
A Szlovák Horgászszövetség rimaszombati helyi
szervezete értesíti a tagságot, hogy a horgászengedélyek kiadása január 17-én megkezdődött a következő
harmonogram szerint:
szombaton 9.00 – 11.00 és szerdán 16.00 – 18.00 óra
között az alapszervezet Jesenský u. 5. alatt található
irodájában. Kérjük, hogy hozzák magukkal a tagsági
igazolványukat, s azok a tagjaink, akikre vonatkozik a
brigádmunka-kötelezettség, a munkaigazolványukat
is. A rokkantnyugdíjas igazolvánnyal (ZŤP, ZŤP-S)
rendelkezők is kötelesek felmutatni az ezt igazoló
irataikat. A helyi pontyozási engedélyt csak azok kap-

ják meg ingyen, akik már betöltötték a 70. életévüket.
Nyomatékosan felhívjuk a tagok figyelmét, hogy ne
feledjék el megvásárolni az állami horgászjegyet, mert
enélkül a halászat orvgazdaságnak minősül és szigorúan büntettendő. Az állami horgászjegy megvásárolható a rimaszombati Városi Hivatal Környezetvédelmi
Osztályán (Svätopluk u. 7.) hétfőn és szerdán 7.30 és
16.30, ill. pénteken 7.30 és 14.45 óra között. A horgászjegy árai: hetijegy 1,65 €, havijegy 3,31 €, éves jegy 6,63
€, hároméves jegy 16,59 €
Gyerekeknek 15 éves korig az állami horgászjegy ingyenes. Minisztériumi kivétel alapján szervezetünk
számára a ponty halászata 2009 május 15.-től engedélyezett. Ez a kivétel azonban csak a pontyra vonatkozik, a többi halfajtára az érvényes törvény vonatkozik.
A Szlovák Horgászszövetség
rimaszombati helyi szervezete

A hónap második fele meglehetősen változékony és jóval csapadékosabb, de az eddiginél enyhébb
időt tartogat. Többnyire erősen felhős, borult idő várható rövid napos
időszakokkal és többfelé lesz csapadék, főként eső, de elsősorban
a hegyekben, illetve időnként sík
vidéken is előfordul havazás, havas
eső, néhol ónos eső. Enyhülés várható, fagyra már csak az éjszakai
órákban kell számítani, napközben
helyenként 5 fok feletti hőmérséklet is előfordul.
Reisz András
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II. jégkorong liga:

Szlovákia megnyerte
a Hopman-kupát

Újabb vereség
a breznóbányaiaktól

Fantasztikus sikert ért el Szlovákia teniszválogatottja az ausztráliai Perthben megrendezett, nem
hivatalos csapatvilágbajnokságon, ahol a Dominika Cibulková és Dominik Hrbatý alkotta
csapat minden vetélytársát legyőzve az első helyen végzett. Szlovákiai ezzel harmadszor nyerte meg a kupát, hiszen 1998-ban Karol Kučera
Karin Habšudovával az oldalán, 2005-ben pedig
Dominik Hrbatý Daniela Hantuchovával párban
diadalmaskodott. Az újonc Dominika Cibulková
minden mérkőzéést megnyerte, így a döntőben
a világranglista 3. helyén álló Dinara Szafinát
is le tudta győzni, méghozzá 6:7, 6:1, 6:4 arányban. Dominik Hrbatý igen nagy csatában Dinara
bátyját, Marat Szafint késztette megadásra 6:7,
7:5, 7:6 arányban.

Bozó és Tomáš Bartha negyedik helyen végzett. Igor Filipiak nagyon sikeresnek tartja az
évet, s az idén is számtalan versenyre készülnek
(Poprád, Eperjes, Liptószentmiklós, Liptóújvár,
Besztercebánya, Rozsnyó, Nyitra és Pozsony), de
terveznek kirándulásokat is Besztercebányára,
a SZNF Múzeumába és Kassára, a Hadtörténeti
Múzeumba.

amb

amb

A rájátszás első fordulójában ismét
Breznóbányára látogatott a HKM jégkorongcsapata, de ezúttal sem termett számára babér és sima vereséget szenvedtek a II.
jégkorong liga keleti csoportjában.

Tekézőink sikerei
a megyei bajnokságon

Csetnek ellen kezdte
a felkészülést az MFK

Podbrezován rendezték meg a tekézők megyei
bajnokságát, amelyen Rimaszombatot 12 játékos
képviselte. A legeredményesebben a felnőttek
szerepeltek, Tibor Tavarszký és Ivan Vanek végzett a dobogó első két helyén, s ezzel kiharcolták
az országos bajnokságon való részvétel jogát is.
Pavel Toma a hatodik helyen végzett. A diáklányok mezőnyében Michelle Hartwigová ezüst-, míg
Michaela Čelínska bronzérmet szerzett, s ezzel
ők is indulhatnak az ob-n, ahogy a serdülőknél
bronzérmet szerzett Mária Toporová is. Az ifjúságiak mezőnyében Marek Sendrei negyedik
lett. Kevésbé voltak sikeresek a veteránok mezőnyében, ahol Milan Kojnok csak a tizedik lett.

Január 10-én játszotta le első felkészülési mérkőzését az MFK Rimaszombat csapata, s a negyedik
ligás csetneki (Štítnik) csapatot csak szoros küzdelemben győzték le, míg Liptószentmiklóson
két góllal verték a második ligás hazai csapatot.

Saját klubot alapítottak a modellezők
Rendkívül sikeres évet zártak tavaly a rimaszombati modellezők, hisz a Matica slovenská ház
védnöksége alatt nyár végén saját klubot alapítottak. A klub alapítója Igor Filipiak volt, s ez jó
hatással volt a modellezők működésére is. A klub
vezetője, Igor Filipiak a tavalyi versenyeken 4
arany, 1 ezüst és 4 bronzérmet szerzett, s egy-egy
alkalommal a 4. ill. az 5. helyen végzett, valamint
elnyerte a Rescue trophy díjat is. Daniel Barna
a diákok kategóriájában egy arany-, ezüst- és
bronzérmet szerzett, s egy negyedik helyezést
ért el, s elnyerte a Fest of Best Aircraft díjat. Erik
Suňai második, Michal Tóth harmadik, Daniel

MFK Rimaszombat – Csetnek 2:1 (0:0)
A rimaszombatiak góllövői: Gibala, Šándor
Az MFK összeállítása: Kuciak – Ádám, Geri, Rubint, Mráz – Árvay, Pisár, Filo, Lazúr – Živanovič,
Čižmár (első félidő)
Juhász – Migaľa, Mujkoš, Szabó, Morháč – Árvay,
Halaj, Vargic, P. Šándor – Líška, Gibala (második
félidő)
Liptószentmiklós – MFK Rimaszombat
0:2 (0:1)
A vendégek góllövője: Miloš Gibala (2)

HK Brezno – HKM Rimaszombat 8:2
(3:1, 3:1, 2:0)

Breznóbányán a listavezető találkozott
a hatodik helyezettel, s a rimaszombati
csapaton az sem segített, hogy három új
játékossal léptek jégre, akik az elsőligás
gyetvaiaktól érkeztek vendégjátékra a szezon végéig. A hazaiak a 4. percben szerezték
meg a vezetést, ezt a 15. percben Lvomský
révén még sikerült kiegyenlíteni. A harmad végén a breznóbányaiak két gyors gólt
szereztek, s a második harmad elején már
a negyedik góljukat is beütötték a rimaszombatiak hálójába. A 33. percben Murgaš
szépített az eredményen, de innentől kezdve már csak a hazaiak ütöttek gólt, s magabiztosan győztek.
A rimaszombatiak összeállítása: Pecník
– Medveď, Durmis, Machyniak, Lacko
– Murgaš, Ľalík, T. Oštrom, Ostrolucký,
Klajban, Lvomský, Ružinský, Golian,
Chlebničan, Ponc. Kiállítások – 4:1, emberelőny – 0:0, emberhátrány – 1:0.
A HKM Rimaszombat csapata jelenleg hat
ponttal az utolsó, hatodik helyen áll.
A rájátszás további menetrendje:
január 18. HKM – Homonna • január
24. Rózsahegy – HKM • február 1. HKM
– Gölnicbánya • február 8. Kisszeben
(Sabinov) – HKM • február 15. HKM –
Breznóbánya • február 21. Homonna –
HKM • március 1. HKM – Rózsahegy •
március 7. Gölnicbánya – HKM • március
15 HKM – Kisszeben

A rimaszombatiak összeállítása: Kuciak – Ádám,
Rubint, Geri, Mráz – Migaľa, Pisár, Filo, Lazúr –
Gibala, Živanovič (első félidő); Kuciak – Ádám,
Mujkoš, Szabó, Morháč – Migaľa, Halaj, Vargic,
Árvay – Gibala, Líška (második félidő)

Balciarovát
Horvátországban
sem győzték le

A csapat a tavaszi felkészülés során találkozik a poprádiakkal ( január 20.), az eperjesiekkel ( január 24.), a zólyomiakkal ( január 27.),
a diósgyőriekkel ( január 31.), a homonaiakkal
(február 3.), a nagymihályiakkal (február 3.),
a rózsahegyiekkel (február 10.), a zólyomiakkal
(február 14.), az aranyosmarótiakkal (február 17.)
és a garamszentkeresztiekkel (február 21.) is.

A horvátországi Samobor városában,
a 18. alkalommal megrendezett GRAND
PRIX CROATIA versenyen indult Dorota
Balciarová, a rimaszombati karatesport
üdvöskéje, s ha már elindult, győzött is a kadétek (14-15 évesek) kategóriájában. Mind
a négy mérkőzésén 5:0 arányban győzött.
Összeállította:jdj

Gömöri Hírlap
Kiadja a Rimaszombati Városi Hivatal. Főszerkesztő: Juhász Dósa János (tel.: 047/56 04 676, e-mail: jan.juhasz@rimavskasobota.sk) Szerkesztő: Homoly Erzsébet (tel. 047/58 11 310,
e-mail: gomorihirlap@rimavskasobota.sk). A szerkesztőség címe: 97901 Rimaszombat (Rim. Sobota), Svätopluk u. 5, P.O.Box 79. Hirdetési iroda: Dana Vojteková (tel. 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.

