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Nagy lehetőség ez a község számára. Bátkában ez eddig a legnagyobb EU-s támogatás.
- mondja a község polgármestere, Mács Zoltán

Bátka és Feled is nyert
Pár hete arról a szomorú hírről kellett
beszámolnunk, hogy az EU Regionális és
Operatív Programjában a rimaszombati Tompa
Mihály Alapiskola nem járt sikerrel. Most az
Interneten közzétett információk szerint
a 8. körben közvetlen közeli régiónkból
három iskola is sikerrel járt. Ragyolcnak 564
296 eurót (16 541 230 korona), Felednek 522
746 eurót (15 748 253 korona), Bátkának 860
141 eurót (25 912 612 korona) sikerült
elnyernie iskoláinak a teljes felújítására.

zást. Az, hogy az iskola új köntöst kap, az energiatakarékosság szempontjából is jelentős. A támogatást 391
tanulóra kérték, s az elnyert 860 141 euró megfelelő
felhasználásával a gyümölcs be is érik Balogvölgy központjának egyetlen teljes szervezettségű, két tannyelvű alapiskolájában.

A bátkai iskolára több
mint 860 ezer euró

A feledi Szombathy Viktor Alapiskola, amelyet közel
330 diák látogat, 522 746 eurót (15 748 253 korona)
támogatáshoz jutott, de még nem jött meg a hivatalos
értesítés, így Mihályi Gábor polgármester arra sem
tudott választ adni, hogy mire fordítják a pénzt. „Két
épületre nyújtottunk be támogatást, a volt járásbíróság épületét szeretnénk energiatakarékosabbá tenni,
míg a községi hivatal mögött található, a nyolcvanas
évek óta használaton kívüli épületben speciális nyelvi
tantermeket szeretnénk létrehozni. De mivel a kért
összegnek csak a felét kaptuk meg, még nem tudom,
hogy melyikhez foghatunk hozzá” – tette hozzá a polgármester. A felújításra egyébként leghamarább május-júniusban kerülhet sor.

Bátkában az iskola igazgatónője, Sebők Csilla örömmel újságolja, hogy a várva-várt EU-s pályázat gyümölcse megtermett, hiszen minden „kő” megmozgatásával, időt és energiát nem ismerve kidolgozott
iskolafelújítási pályázat nyert! A község polgármestere, Mács Zoltán jó érzéssel nyugtázza a hírt, s
ottjártunkkor is éppen egy másik pályázaton dolgozik.
Bátkában, a szlovák és magyar tanítási nyelvű alapiskolára nagyon ráfér a teljes felújítás, így lehetőségük
nyílik kijavítani a homlokzatot, kicserélni a nyílászárókat, felújítani a szociális helyiségeket, a csatorná-

Képmontázs és szöveg: Homoly E.

Feleden energiatakarékos
iskolát szeretnének

Kíváncsiak vagyunk arra, hogy Ön mit gondol lapunkról. Kérjük, hogy töltse ki a kérdőívünket,
s február 13-ig küldje vissza! Értékes díjakat is nyerhet!

Nem akármilyen csinadratta
előzte meg Barack Obama
beiktatását, milliók a helyszínen, milliárdnyian a televíziók
képernyője előtt izgulták végig
a golyóálló üveg és milliárdosok mögé ékelt új amerikai
elnök eskütételét, s vallásos
áhítatban várták-várják a
csodatételeit. Hihetetlen volt
számomra ez a felajzott várakozás, s a szinte már a Messiással
való összehasonlítás, miközben
a volt elnököt már-már az
ördöggel vették egy kalap alá,
holott Heródessal ellentétben
Busht annak idején (ráadásul
két alkalommal is) az amerikaiak szabad választásokon
helyezték az elnöki székbe. S
valljuk már be őszintén, nem
egy vagy két emberen múlik a
világ sora. Ahogy a gazdasági
válság sem egy csettintésre keletkezett, hanem egy
hosszantartó és egyre inkább
elnyúló erkölcsi válság előzte
meg, amelyik mindannyiunkat
is személyesen érint. „Testvért
testvér, apát fiú elad...” – mikor
is írta Tompa Mihály ezen sorokat? Vajon hogyan is éltünk az
elmúlt években, mit jelentettek
számunkra a család, a közösség, a haza fogalmak. S vajon
gondoltunk-e arra, hogy mi lesz
holnap, holnapután? De ezt a
Földet csak mi magunk menthetjük meg, s nem az Obamától
várt csodák.

Az Ön gyógyszertára

Rimaszombat, Vasút u. 23

www.jazmin.sk

Vadex Kft.,

Rimaszombati Húsvár
AkciÓ: sertéscomb csont nélkül 4,30 €/1 kg

sertéslapocka csont nélkül 3,29 €/1 k
Bartók B. 24., Rimaszombat
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Nem a város hibája, hogy szakemberhiány van

Többször is hírt adtunk már róla, hogy Rimaszombat Városának „A szociális hátrányban lévők közösségi helyzetének javításáért” c. EU-s

projekt keretében több mint 96 ezer euró támogatást nyert el. Versenyeljárás útján kiválasztotta a jelentkezők közül a legmegfelelőbb alkalmazottakat, akik utcai szociális munka (szlov.:
teréna sociálna práca) végzésére hivatottak.
Összesen hat főt alkalmaztak a városi szociális munka ellátására a projekt előírásai szerint,
mely 2010. október végéig tart.
A projekt koordinátora, Mgr. Kecskeméty
Angéla /felvételünkön/ (szociális munkás (Bc),
szociálpedagógusi végzettséggel), aki egyébként
a VH Kulturális és Szociális Osztályának munkatársa, lapunknak elmondta, hogy utcai szociális
munkára egy-egy főt s további kettő-kettőt pedig
asszisztensként foglalkoztatnak. A projekt csak
a főiskolai végzettséget (bakalár) tette kötelezővé, s elfogadta a szociális munka rokonszakmáit is, az asszisztenseknek pedig középiskolai
végzettséget irányzott elő. Ennek megfelelően

a következő személyek állnak a polgárok rendelkezésére: a belvárosban: Bc. Renáta Šágová
(szakirányult pedagógiai végzettséggel), a Dúsa
úti lakótelepen Bc. Mária Vinceová (szakirányult
pedagógiai végzettséggel, a roma közösségben
végzett missziós tevékenységre irányulva). Az
asszisztensi munkát a belvárosban Bc. Adriana
Mišurdová (nevelőnői végzettséggel) és Bc.
Danyi Zoltán (a roma közösségben végzett mis�sziós tevékenységre irányuló végzettséggel), míg
a Dúsa úti lakótelepen Angelika Liptáková (különböző szociális tanfolyamokkal, de felszolgáló
végzettséggel) és Banda Péter (élelmiszeripari
– pincéri végzettséggel). Munkájuk nem egyszerű, hiszen a szociális munka alapjait pl. Magyarországon általános szociális munka szakon, de
egyetemi képzésben öt éven keresztül oktatják.
Kép és szöveg: Homoly E.

Fogalomzavarok tisztázására – 2.
Folytatás az előző számból…

Ki a szociológus?
Raymond Aron értelmezésében háromfajta
szociológus van: az uralkodó tanácsadója, a nép
orvosa, a tudomány főpapja. Az első a kormányzatnak szakértő tanácsokat, reformjavaslatokat
dolgoz ki, a második a szegények, elnyomottak,
kizsákmányoltak problémáit kutatja, a harmadik pedig az egyetemeken vagy kutatóintézetekben elvont elméleti és módszertani problémákkal foglalkozik. Nyilvánvaló, hogy országonként
és korszakonként nagy különbségek vannak a
tekintetben, hogy a szociológusok mely magatartást követik. Tudatában kell azonban lenni
annak, hogy a szociológiai kutatások eredményeinek óhatatlanul politikai következményei
vannak, s az egyes társadalmi jelenségek és folyamatok feltárásával befolyásolja a mindenkori
kormányzat megítélését is, s ha jól dolgozik, akkor képes leleplezni, de ellenkezőleg, elleplezni
is. Hitler és Sztálin egyenesen tiltották a szociológiai kutatásokat…

Ki az okleveles szociálpolitikus?

A szociális munkások és a szociális munkát végzők számára a feladataik teljesítéséhez szükséges
forrásokat, a források elosztásának elveit, módját, mértékét és intézményrendszerét az aktuális szociálpolitika határozza meg, jó esetben azt
arra szakképzett szociálpolitikusok dolgozzák ki.
A szociálpolitikus a szociális alapok elosztását
és szociális szolgáltatást végző intézményekben
megtervezi, megszervezi és felügyeli a szociális
problémákkal küzdő egyének és csoportok segítését. Szlovákiában csak használják a fogalmat,
de ilyen egyetemi végzettségű szakembereket

nem képeznek. De szociálpolitikát magas fogon
„gyártanak”, olyannyira, hogy külföldön ennek
köszönhetően „csodaországnak” is nevezik Szlovákiát.

Ki az okleveles szociális munkás
(szlov.: sociálny pracovník)?

Szerepe a kliensek életében az, hogy átmenetileg
vagy tartósan fennálló szociális problémáikban
lehetőleg olyan segítséget adjon, amely lehetővé
teszi számukra, hogy úgy élhessenek, mint mások. A szociális munkás felelőssége, hogy saját
kompetenciáján belül nyújtson szakmai szolgáltatást, s felelősséget vállaljon a kliens érdekeinek érvényesítésében, úgy, hogy tiszteletben
tartja az ember méltóságát, értékeit, jogait, céljait és szándékait, de felelőssége a közvélemény
figyelmének a felhívása is, ha a kormányzat, a
társadalom vagy bizonyos intézmények mulasztást vagy jogsértést követnek el.

Mi az okleveles szociálpedagógus?

Az a szakember, aki ismeri és kezelni képes a
gyermek és ifjú korosztály kapcsolati, szociális
problémáit minősítés meg- és elítélés nélkül. A
segítségnyújtást a társszakmák eszközeivel biztosítja, különös hangsúlyt fektetve a problémás
élethelyzetek megelőzésére, de alkalmazza a javítást szolgáló állami (szociális, oktatási, egészségügyi) intézményi és társadalmi (szociálpolitikai, jogi, érdekérvényesítő, gyermekjóléti,
gyermekvédelmi) szolgáltatásokat, erőforrásokat is.

Egyéb segítő szakmák

A szakmában több szakosított szociális munkás

is tevékenykedik, mely szakmák olykor önállókként is megállják a helyüket. Az iskolai szociális munkás pl. kapocs az otthon, az iskola és
a közösség között, és mint – jó esetben az iskola
tagja – speciális szolgáltatásokkal segíti és támogatja a diákokat a tanulás és a szocializáció folyamatában. Az utcai szociális munkás főképpen a
hajléktalan személyek felkutatásával, szükség
esetén a megfelelő intézménybe juttatásával,
tájékoztatásával, információnyújtással, ügyintézéssel, szolgáltatás nyújtásával foglalkozik, az
egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel a szociális munkát is el kell végeznie. A középszintű
szakképesítéssel rendelkező utcai szociális gondozó munkáját szociális munkás irányításával
végezheti. A szociális gondozók jellemzően az
idősek és a fogyatékos emberek körében fejtik
ki tevékenységüket, s támogatják az egyént vagy
a csoportot önálló életvezetésében, valamint
megtervezik, megszervezik és működtetik a rájuk bízott csoportok gondozási rendszerét, s bizony gyakran fizikai munkát igénylő munkakört
töltenek be. De ismeretesek továbbá asszisztensi, különböző szakirányultságú képesítések is,
amelyek a segítő szakma szintén fontos munkásai, s jelenleg ők vannak hazánkban többségben.
Az alulról építkező civil szféra esetében talán
nem is árt ez a szlovák „módszer”, azonban hogy
a szlovák törvény miként szabályozza a szociális
ellátást, arról következő számunkban olvashatnak.

Folytatás a következő számban…
Homoly Erzsébet,
okleveles szociálpolitikus (ELTE)
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Bejutottunk a Yurába!
Yura-ság uraság, ilyen metaforák jutnak
az eszembe, mikor környezetemben
hallgatom azt a sok panaszt, amely
a kábelkötegek gyártásával
folalkozó rimaszombati Yura
(Sewon) vállalatot illeti.
Két hete személyes látogatást is tettünk a cégnél,
ahol készségesen fogadtak, s igyekeztek mindent
„megmagyarázni”. Az egykori kaszárnya területén üzemelő „kábelgyár” folyamatos építkezés
alatt áll. Kulturált munkakörülmények kialakításánál szempont, hogy az alkalmazottak testközelből érhessék el a munkaeszközeiket, gumiszőnyeg fut végig az álló munka megterheltségének
enyhítésére, légkondicionált a terem. „Azt szeretnénk, hogy második otthonuknak érezzék” –
fűzi hozza Danica Blahová, a rimaszombati személyzeti osztály vezetője.
A munka monoton. Mindenkinek megvan a
részfeladata, az eredmény és hibátlan kábelköteg legyártása pedig a csapaton múlik. Mgr. Patrik Puchoň, a cég menedzsere ugyanúgy értesül a
panaszhalmazról, s mivel a helyi 700 fő alkalmazottnak a 95%-a kézi munkás, a hibastatisztikák
ismertetésével ő maga is panaszt emelhetne, hiszen Rimaszombat magasan nem teljesít jól. De
nem teszi. Beismeri, hogy „szociális üzemként”
működnek. A kommunikációs súrlódásokat sem
tagadja, de leszögezi, a cég alapelve minél gyorsabban és minél jobbat. „Ide olyan munkásokat
is felveszünk, akik máshol nem igazán kapnának
állást. Gyakori, hogy ügyeiket nem képesek elin-

tézni. Sokan csak az általános iskolát végezték
el. Ehhez részünkről egy specifikus hozzáállás
szükséges, alapvető életviteli dolgokban is segítségükre kell lennünk.” – magyarázza a menedzser, s kifejti, hogy aki ide jön, s képes lesz rá,
azt megtanítják a munkára, de itt dolgozni kell, s
el kell tudni sajátítani hibátlanul a gyártást. Sárga, kék és piros mellényes, néha robotnak tűnő
embereket észlelek a szalag mellett. Kérdésemre, hogy a színbeli megkülönböztetés mit jelent,
máris jön a válasz – sárga az új, kék a standard,
piros a minőségi munkaerő. Szinte csak a kék
színt látom. A hangulat rideg. Amikor végig suhan egy-egy biztonsági őr, komoly félelmet gerjesztő arccal, akkor én is megijedek. S szinte az
az érzésem támad, hogy gyorsan nekem is kábelt
kell ragadnom. De szerencsére én nem azért vagyok ott. Így tovább kérdezek, hogy hogy is van
azokkal a fizetésekkel, a válasz naprakész: mindenkinek megvan az alapfizetése, s ehhez még
bónusz-pontokat kap a pontos és szükségszerű bejárásért, a teljesítményéért és a minőségi
munkájáért, magyarán teljesítményorientáltak.
Ez egy gyár. A technika vívmányának köszönhetően pedig már könnyített a munka is. S ha ez
nem tetszik, örülhetünk, hogy ebbe a századba
születtünk. Puhányak vagyunk, s lehet, hogy a
manufaktúra idején ilyen munkatempóval éhen
haltunk volna. Ja, hogy az emberi jogok sérülnek.
Igen, a jogaikkal gyakran sokan tisztában vannak, de jó ismerni a kötelességeiket is, amikor
aláírják a munkaszerződést…
Homoly E.

Kapcsolatépítés Jászkisérrel

Kubačkáné
vezetésével
Január elsejével a
dunaszerdahelyi
Magán Szakközépiskola rimaszombati
kihelyezett részlegének
vezetője Kubačkáné
Árvay Gizella lett.
Az új szakközépiskola
szeptembertől nyitotta meg Rimaszombatban első szakját, a hotelakadémia szakot.
Az oktatás két tannyelvű, összesen 50
tanuló számára biztosítja, természetesen
nem költségtérítéses alapon, a széleskörű, menedzseri vállalkozási alapképzést
is. Az ötéves szakács illetve felszolgáló
képesítésből az egyik legérdekesebb a
konyhaművészet és annak precízségének
elsajátítása. Az Egyesített Szakközépiskola szintén szeptemberben hirdette meg
hasonló jellegű oktatási programját, de ez
a dunaszerdahelyi kirendeltséget nem keseríti el, hiszen a mérvadó a minőség lesz.
A Nyugat-lakótelepen a Tompa Alapiskola
épületében helyt kapó középiskolában a
jó kollektíva, a hibátlan együttműködés az
anyaiskolával, a magas fokú szakmaiság, a
technikai felszereltség biztosítása mindmind azt szolgálja, ahogyan lapunknak
Kubačka Gizella részlegvezető is kifejtette: „hogy a tanuló és a szülő igényeinek
megfelelően színvonalas, jó minőségű
oktatást biztosítsanak, ahol elsősorban a
diákok érdekeit veszik figyelembe”. (he)

Hírmorzsák
Tömeges elbocsátás a Taurisban

Január 27-én a rimaszombati Tauris R.t.,
amely több mint 620 főt alkalmaz, bejelentette, hogy március elsejével 100 dolgozóval
szünteti meg munkaviszonyát, mivel a húsüzemben struktúraváltásra kerül sor.

Január 17-én a tamásfalvai Kiút
a Jobb Életbe civil szervezet együttműködési megállapodását megerősítette
a Külkapcsolatok Baráti Egyesülettel.
A jászkisériek az NCA határon túli ifjúsági csoportok csereprogramja keretében valósítják
meg április 30. – május 2. között a civil majálist Szolnok megyében, amelyre erdélyi és felvidéki partnerszervezeteiket is meghívták. A
Külkapcsolatok Baráti Egyesületének az elnöke, Berente Judit lapunknak elmondta, hogy a
rimaszombatiakkal való január 17-i találkozót,
mely Auxt Ferenc síközpontjában, Kokaván kezdett el csírázni, egyeztetésnek szánták, s egy jó
kezdetnek ítélik meg, mely, hogy folytatódik-e,
s gyümölcsöző lesz-e, kizárólag a résztvevőkön
múlik. A képzeletbeli „kapcsolatfát” elültették,
s remélhetőleg azon már tavasszal gyümölcs
terem. A vendégeknek a Kiút a Jobb Életbe civil szervezet elnöke, Szántó Sándor és alelnöke,
Csobo Alica mutatta be szervezetüket, de meg-
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Hamis 200 euró a boltban

A rimaszombati postán 200 eurós (6 025
korona) hamis pénzt találtak, amikor az
egyik élelmiszerbolt bevételét vették át. A
bankjegyet a Nemzeti Bank vizsgálja, ismeretlen elkövető ellen nyomoznak, a bűncselekményért 7-10 év szabadságvesztés jár.
ismerkedtek a Bástya Egyesület tevékenységével, sőt Rimaszombat Város nevezetességeivel
is. Az összejövetelen részt vett még Auxt Ferenc
vállalkozó, illetve Orosz István, a Tompa Mihály
Alapiskola igazgatója és a Sorsvirág tagja. A Külkapcsolati Baráti Egyesületet az elnökön kívül
Rácz Judit, Rácz József és Miskolczi Tibor képviselték.
Kép és szöveg: moly

Horváth Zsuzsa az óvoda igazgatója

Igazgatót választott a rimaszombati szlovák és magyar nevelési nyelvű Daxner utcai óvoda. A versenyeljáráson a bizottság
három jelentkező közül a posztra Horváth
Zsuzsát választotta, aki ez eddig helyettesi
funkciót töltött be az óvodában.
Sajtótájékoztatók nyomán/moly
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Bizonyítványosztás…

Január 29-én vehették kezükbe diákjaink féléves bizonyítványukat. Sikerült lencsevégre
kapni egy örömteli pillanatot. Felvételünkön a
Tompa Mihály Református Gimnázium egyik
tanulmányaiban kiemelkedő diákja látható. De
van, akinek szorongató érzés volt haza vinni a bizonyítványt. Ilyen esethez kértük ki a szakember
véleményét, hogy mit tehet a szülő, ha csemetéje
rossz bizonyítványt szorongat a kezében, s félve
mutatja azt meg neki.

Bemutató
órák…
Január 27-én és 28-án a rimaszombati
Tompa Mihály Alapiskola nyílt napot
tartott, amelyre a leendő elsősöket és
szüleiket várták.

Kép és szöveg: moly

A Novomeský utcai épületben Jakab Gabriella, a most elsősök tanítója játékos formában
foglalkozott a gyerekekkel. A tornateremben
labdázhattak a gyerekek, míg a meseteremben szlovák órára látogattak el, ahol a leendő
elsősök megismerkedhettek majdani első
tanító nénijükkel, Bálint Szabó Andreával, aki
az interaktív tábla alkalmazását is bemutatta. Közben Burszki Katalin, Gál Erzsébet és
Mátrafüredi Sarolta pedagógusok közreműködésével farsang alkalmából kellemes zene
mellett kézműveskedhettek.
Kép és szöveg: Csölle E.

Megkérdeztük a szakembert

Amikor rémálom a bizonyítványosztás...
A gyerek figyelmét elvonhatja
a tanulásról a szülők válása,
a veszekedések, betegségek, haláleset,
anyagi nehézségek, munkanélküliség is.
Sok gyerek rosszul reagál a költözésre,
iskolaváltásra is. Nagyobb
problémáknál érdemes pszichológus
segítségét kérni, de kezdetnek annyi is
elég lehet, hogy kis tanulósarkot
alakítunk ki, ahová a gyerek el tud
vonulni nyugodtan tanulni.
„Hát kérem szépen, először is: ez még nem végleges bizonyítvány” – kezdi Karinthy hőse   bizonyítványa magyarázatát. A híres novellán
mindenki jókat derül, de ha az élet produkál hasonló helyzetet, az már nem olyan vicces. Mikor
gyermekünk szorongó, akadozó hangon próbálja
magyarázni-szépíteni a gyengécskére sikerült
bizonyítványt, minden önuralomra szükségünk
van, hogy ne kezdjünk el idegesen kiabálni, szitkozódni, fenyegetőzni… Sok szülő gondolja úgy,
hogy a rossz bizonyítványért a gyereket meg kell
büntetni. Ilyenkor leggyakrabban a hobbijától
tiltják el, ami nem a leghelyesebb, hisz a gyereknek szüksége van mozgásra, kikapcsolódásra,
sikerélményre. Vannak olyan szülők is, akik jutalmat ígérnek a javuló teljesítményért. Ez sem
a legjobb nevelési módszer, ugyanis a gyerek
egy idő után már csak ajándékért lesz hajlandó

tanulni. De akkor hogyan fejezzük ki nemtetszésünket? Épp elég büntetés lesz a gyereknek, ha
nyugodt hangon elmondjuk, hogy csalódottak
vagyunk, kicsit többet vártunk. De kérdezzük is
rögtön meg magunktól, hogy miben is csalódtunk? Az iskolában, a gyerekünkben, vagy esetleg magunkban? Nem lehet, hogy az elvárásaink
túl magasak? Előszöri tudatosítsuk, a gyerek
nem a szülő kicsinyített mása, hanem önálló
személyiség, aki különböző képességekkel, tulajdonságokkal rendelkezik. Bár nem mindig
egyszerű, a legfontosabb, hogy érezze, olyannak
szeretjük, amilyen..., függetlenül attól, milyenek
a jegyei. Aztán kérdezzük meg magunktól, hogy
hogyan lehetséges, hogy meglepetésként ért
bennünket a rossz bizonyítvány, ami végül is egy
félévnek az értékelése? Hol voltunk az elmúlt
néhány hónapban, amikor szülőértekezletre kellett volna mennünk, miért nem jelentünk meg a
szülői fogadóórákon, miért nem néztük át tüzetesebben azt a bizonyos tanulókönyvet, esetleg
milyen fontos dolgunk volt, amikor segítséget
kértek tőlünk, vagy fel kellett volna kérdezni a
leckét? Biztos mindegyik kérdésre van komoly
válaszunk. Ha már kissé lecsillapodtunk, beszélgessünk el a gyerekkel őszintén a sikertelenség
okairól, hallgassuk figyelmesen, és gondolkozzunk el, hogyan lehetnénk a segítségére, hogyan
javíthatnánk a tanulmányi előmenetelén. Ha a
jegyek hirtelen indultak romlásnak, azt vegyük

jelzésnek: „Valami történik a gyerekkel!”. Tipikus hanyatlási évek a tanulásban az 5. és 9. évfolyamok, amikor növekednek a követelmények,
nehezedik a tananyag. Egy jó képességű gyereknek elég az órákon odafigyelnie, és sok mindent
megjegyez. Ha viszont nehezebben megy a tanulás, a szülőnek is energiát kell fektetnie a felkészítésbe. Tévhit, hogy serdülőkorban már nem
kell annyit ellenőrizni a gyerek osztályzatait.
Épp ebben a korban vesztik el sokan az érdeklődésüket, fontosabbak lesznek a barátok, a szórakozás, és egy romantikus szerelem is a tanulás
rovására mehet. A serdülőnél helyezzük a hangsúlyt a buzdításra, beszélgessünk sokat a tanulás fontosságáról, a pályaválasztásról.
Sok az olyan alulteljesítő gyermek is, akik
nem lustaságból nem tanulnak, hanem figyelemzavarban, tanulási zavarban (olvasási, írási,
számolási rendellenesség), vagy önbizalomhiányban szenvednek. Az ilyen problémák komplex kivizsgálást igényelnek, amit a Pedagógiai–
pszichológiai tanácsadó és megelőző központok
végeznek.
Problémáik esetén forduljanak a: Centrum
pedagogicko-psychologického
poradenstva
a prevencie (ul. Hviezdoslavová 441/10, Rim.
Sobota, Tel: 047/56 23 543). Ideiglenesen február végéig a Dobšinský utcai Alapiskola épületében találhatnak meg minket.
Mgr. Csank Gál Gabriella iskolapszichológus
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Megemlékezés és közgyűlés Abafalán
A „málenkij robot”-ra és a kitelepítésekre emlékeztek Abafalán neves vendégek
részvételével. A községben tartotta
közgyűlését a Deportálások Áldozatainak és Leszármazottaiknak Szövetsége,
s a vendégek között találhattuk Tőkés
László erdélyi református püspököt,
az Európai Unió romániai parlamenti
képviselőjét is.
Még véget sem értek a második világháború borzalmai, amikor szlovákiai magyar családok ezrei
ismét szembesülhettek a hatalom cinizmusával
és könyörtelen gépezetével, előbb a felszabadító szovjet hadsereg vitt magával ún. háromnapos,
„málenkij robot”-ra életerős fiatalembereket,
akik aztán évekig sínylődtek szibériai lágerekben, majd megkezdődött az ún. háborús bűnösök kitelepítése, amikor is több mint 43 500
személyt költöztettek át 50 kilós csomagokkal
Csehországba, 90 ezer személyt viszont ún. lakosságcsere révén Magyarországra.
A kitelepítetteket, megnyomorítottakat máig
sem kárpótolta senki, sőt még csak bocsánatkérés sem hangzott el.
Abafalát sem kerülték el a borzalmak, 1945 január 23-án 67 fiatalembert kényszerítettek
„málenkij robot”-ra, s szinte napra pontosan két

évvel később 27 magyar családot pakoltak fel
fűtetlen tehervagonokba. Voltak, aki már sose
térhettek haza. Az utódok 2005-ben, a helyi katolikus templom falán állítottak emléktáblát az
áldozatoknak, s itt emlékeznek évente a szomorú eseményekre. Az idei események ökumenikus
istentisztelettel vették kezdetüket, ahol Ľudovít
Jurek helyi plébános és Tőkés László erdélyi
református püspök hirdetett igét. „Nem tüneti
kezelésre van szükség, hanem be kell gyógyítani összes egykori sebünket, de ehhez erkölcsi
megújulásra van szükség” – mondta a püspök,
akihez csatlakozott Jurek plébános is, aki szerint ma a konzumizmus, a scientizmus és a nacionalizmus jelenti a legnagyobb veszélyt az em-

beriségre. A két lelkész közösen mondott áldást
az emléktáblára, s jó volt látni, ahogy a szlovák
nemzetiségű plébános is együtt énekelte a magyar himnuszt az emlékezőkkel.
A koszorúzás után az érdeklődők átvonultak
a helyi kultúrházba, ahol a Deportáltak és Leszármazottainak Szövetsége tartott ünnepi közgyűlést. Ünnepi köszöntőt Tőkés László mondott, akinek a jelenlétét élénk érdeklődéssel
kísérte a szlovák sajtó is, amelyek közül rögtön
többen is farkast kiáltottak. B. Kovács István a
gömöri deportálásokról tartott előadást, majd
Fehér Csaba az 1945 és 1948 között deportált
és kitelepített magyarok és leszármazottainak
kárpótlásért indított aláírásgyűjtő civil kezdeményezésről és a Never Again kiállításról tartott
előadást, amely miatt tavalyelőtt menesztették
múzeumigazgatói állásából is. Erdélyi Géza a
református egyház vagyonának elkobzásáról és
annak visszaszolgáltatásának helyzetéről adott
számot, míg Krivánszky Miklós a szervezet tevékenységét mutatta be, s tájékoztatott arról is,
hogy amíg az előző szlovák kormányok mereven
elutasították a követeléseiket, addig a mostani
kormánytól levelet kaptak, amelyben az jelzi,
hogy az igazságügyi minisztérium foglalkozik
majd az elhurcoltak ügyével.
Kép és szöveg: jdj

Nagybalogon negyedszer
emlékeztek a „málenkij robot”-ra
A nagybalogi temetőben 2009. január
17-én a 20. század áldozatainak emelt emlékműnél gyülekeztek a helyi Csemadok
és a civil szervezetek tagjai, hogy fejet
hajtsanak az 1945. január 18-án kényszermunkára, a dombaszi szénbányákba
elhurcoltak emléke előtt.
A Nagybalogi Csemadok Alapszervezete és a
Nagybalogi Önkormányzat által szervezett megemlékezésen az egybegyűlteket Koós István köszöntötte, s közreműködött a Szivárvány énekkar és Pál Gabriella, majd elhelyezték a kegyelet
virágait az emlékműnél. Koszorúzott a helyi önkormányzat, a helyi Csemadok, a helyi MKP, a
Bástya Egyesület, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete és a 4. számú Hatvani
István Cserkészcsapat. A szomorú eseményre
való emlékezés az iskolában folytatódott, ahol a
jelenlévőket Pál Csaba, a Nagybalogi Csemadok
Alapszervezetének az elnöke üdvözölte, majd
Nt. Gebe László tiszteletes tartott megemlékező
istentisztelet. Az összejövetelen részt vettek az
Árvay Miska Baranta ifjú tagjai is, s szintén köz-

A megemlékezésen barántás díszőrség mellett helyezték el kegyelet koszorúit.

reműködött a Szivárvány énekkar.
Az elhurcoltak közül szerencsére többen túlélték a sokszor számunkra elképzelhetetlen kínt,
de sajnos már egyre kevesebben tudják elmesélni a borzalmakat. De olyan szörnyűségeken mehettek keresztül, hogy azt még hozzátartozóik is
könnyes szemmel mesélik el. A hazatértek közül
az idei megemlékezésen egyedül Fodor István
tudott részt venni, de tudomásunk van még Ibos

Kálmánról, Kresnye Jánosné Magdáról, Ibos
Andrásról, Desko Andrásné Ilonáról, Molnár Jolánról, Molnár Andrásról, Elek Barnáról, Simko
Andrásról, Pecsők Zoltánné Varga Ibolyáról, akik
közül az utóbbi három már Rimaszombatban él.
Nagybalogról közel kétszáz polgárt hurcoltak el
Oroszországba.
Kép és szöveg: Homoly E.
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Kerti munkák
a 6. hétre

Visszapillantó
Magyar Kultúra Napján Putnokon
Január 22-én délután 15-órától a Holló László
Galéria adott otthont annak a filmklubnak, melyet a „Gömöri Négyek Szövetsége” kifejezetten
ehhez a naphoz kapcsolódva rendezett meg. A
Gömöri Négyek Szövetsége, a két felvidéki (Bástya Egyesület és a Rákóczi Szövetség Balogvölgy
h.sz.) és a két putnoki civilszervezet (Tóth Ede
Alkotókör és a MVSZ Gömöri Tagozata) folyamatossá kívánja tenni közös rendezvényeit, s az
egyelőre még csak klub jelleggel működő filmvetítéseket is rendszeresíteni kívánja. 2009. január 22-én Vörös Attila szerkesztő-filmrendező
bemutatta a Domica Mikrorégió című filmét. Az
eseményen részt vettek a keresztény egyházak
képviselői, Dérer Zsolt református lelkész, és
Cseh István katolikus kanonok, akik hivatalos
meghívást kaptak a március 8-i nagybalogi ökumenikus istentiszteletre. A putnoki program

Gyümölcsöskert

A Nevesincs Színtársulat hibátlan előadása elnyerte
a bástyások és a rákóczisok tetszését, s a közeljövőben
a színtársulat meghívását tervezik a Szlovákiába
szakadt Gömörbe.

a Bányász Művelődési Ház színháztermében
folytatódott. Arany Beáta rendezésében bemutatásra került a Kölcsey imádsága című jelenet.
A közönség a darabot közbe-közbe is tapssal,
ovációval jutalmazta.
Tamás István, Putnoki Polgár Info/ fotó: moly

Ajánló
Irodalmi Szemle 2009/1

Új köntösben, kék színű árnyalatban veheti kezébe az olvasó
az Irodalmi Szemle legújabb
számát, mely emlékezik a 90 éve
elhunyt magyar költészet egyik
óriására Ady Endrére, s közli pár
versét is. Tőzsér Árpád Milan Rúfus költőtársát köszönti 80. születésnapja alkalmából, de
sajnálatos módon a köszöntőjével elkésett, mert
közben a szlovák költő január elején elhunyt.
Pomogáts Béla esszét közöl Hová tartoznak a
kisebbségi magyar irodalmak? témában Kettős
kötődés címmel.

Szél-járás 1. évfolyam 1. szám

Új lap jelent még december végén. A negyedévente jelentkező lap gondolata
Sérfenyőszigeten, ahol Hármashatár néven
kulturális egyesület jött létre. „A szél-járás tehát
a Duna két oldalának, a Bécs-Pozsony-GyőrKomárom városok által meghatározható régiónak a bejárását jelenti. … Őszintén reméljük,

e-mail címen.

hogy „szél-járás” cím hovatovább egyre inkább magyarázatra
szorul majd.” – írja többek
között Görföl Jenő főszerkesztő,
s mindehhez kedvező szél(-)
járást kíván! A lap megrendelhető a csemadok@csemadok.sk

Zsapka Attila: Madárjós

Zsapka Attila szólólemeze 12 számot tartalmaz,
s hallható rajta M. Csepécz Szilvia, Böröczkei
Mihály, Csontos Vilmos, Nagy
László, Tompa Mihály, Szarka
Tamás, József Attila megzenésített verse. A majd háromnegyed
órás hanganyaghoz a CD-n a
verséneklő műfaj kedvelői fényképeket és a Búvócska c. szám
videoklippjét is megtalálják.
A kiadványok megvásárolható a Tompa Mihály
Könyvesboltban.
he

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály
könyvesbolt

10
%-os
kedvezmény
6. hét

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 szelvényünket 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.

Szerezzük be a tavasszal szükséges műtrágyát. Most tavasszal nitrogén-műtrágyára
lesz szükségünk. Vizsgáljuk át a komposzthalmot. A félig érett komposztot keverjük át, így elősegítjük bomlásukat. A fák
metszésénél a fiatal részeket éles metszőollóval, az idősebb részeket éles fűrésszel
távolítsuk el. A vastagabb ágak levágásakor
ügyeljünk, hogy a fa kérge ne repedjen be.
Csak az alsó részük befűrészelése után
fűrészeljük le felülről az ágakat. Csonkot
ne hagyjunk. A sebzési felületet kenjük be
fabalzsammal.

Szőlő

A szőlősorok közé kihordott szerves
trágyát teregessük el, takarjuk földdel
vagy forgassuk a talajba. Szőlőoltvány
készítéséhez készítsünk előhajtató ládákat,
szerezzünk be fűrészport vagy tőzeget.
A pincében elvermelt szaporítóanyagot
ill. az oltványkészítéshez szánt vesszőket
ellenőrizzük. Pincénkben a borbetegségek
elkerülése végett tartsunk tisztaságot.
A hordóra folyt bort azonnal töröljük le.
A pincét óvatosan szellőztessük.

Zöldségeskert

A fűtött fóliasátort még borús, ködös időben is szellőztessük. A tűzdelt paprikapalántákat ültessük 8-10 cm-es cserépbe vagy
tápkockába. Vetjük a legkorábbi kiültetésű
fejessalátát. A fűtetlen fóliasátorba szánt
fejessaláta-palántákat tűzdeljük át 5x5 cmes tápkockába. Csak a növény szik alatti
része kerülhet a talajba! A tűzdelés után 3
napig 12-16 °C-os hőmérsékletet tartsunk.
Még vethetünk hideghajtatásra paprikát
és paradicsomot. A hajtatóburgonyát
most már kezdjük előcsíráztatni. A szabadföldi paradicsom szikleveles palántái
nappal 14-18, éjjel 11-13 °C-ot igényelnek.
A fejeskáposzta-, kelkáposzta- és vöröskáposzta-palántákat tűzdeljük át 5x5 cm-es
térállásba, vagy 6x6 cm-es tápkockába.
Hőmérsékletigényük 16-18 °C. A tápkockákat ne hadjuk kiszáradni. A káposztaféléket még most is vethetjük. A legkorábbi
kiültetésű karalábét és karfiolt most kezdjük vetni. Kedvező időjárás esetén vetjük
a petrezselymet és a pasztinákot.

Díszkert

Palántanevelő helységbe és fertőtlenített
földbe vetjük a következő egynyáriak magvait: egynyári törpe mályvarózsát, tátogót,
mozaikvirágot, Chabaud-szegfűt, vaníliavirágot, nebántsvirágot, lobéliát, nyári violát,
tollborzfüvet, petúniát, vasfüvet.
Farsang István

Kultúra
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Győry Dezső emléke előtt
konferenciával tisztelegnek
A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya az idén is megrendezi már hagyományos
országos és regionális rendezvényeit. Az első országos jellegű rendezvény, a Ferenczy István és
Irodalmi és Képzőművészeti Verseny kiértékelésére február 27-én kerül sor, s február 12-ig még
várják a pályamunkákat (felhívás a 9. oldalunkon). Április 23. és 26. között kerül sor a Tompa
Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenyre, amely immár tizennyolcadik alkalommal
várja az ország legjobb magyar nyelvű szavalóit
Gömörbe. A járási fordulóra február 18-án kerül
sor Rimaszombatban, a kerületi versenyre eljutott versenyzőket március 17-én Losoncra várják. Október 14. és november 30. között rendezik
meg a Győry Dezső Napokat, amelynek keretében konferenciával tisztelegnek a költő emléke
előtt, aki 35 évvel ezelőtt hunyt el. A rendezvénysorozat keretében vendégül látják a komáromi

Jókai Színházat és nem maradhat el Bátkában a
Dobré slovo szlovák nyelvű szavalóverseny sem.
Az idén augusztus 22-én Gesztetében kerül sor
a Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyére, s
immár május 22-én tizenhatodik alkalommal
látja vendégül Feled a gyermek folklórfesztivál
résztvevőit. Mivel az idén a hatvanadik születésnapját ünneplő Csemadok két országos, köztük
tisztújító közgyűlést is tart, március 21-én Rimaszombatban is összeül a területi konferencia.
Kéthavonta jelentkezik a Pósa Lajos Irodalmi és
Közművelődési Kávéház (PLIKK), ahová többek
között Hizsnyai Zoltánt, Cselényi Lászlót, Batta
Györgyöt, Szászi Zoltánt, Novák Henriettát és
Venczel Verát várják, de megemlékeznek Veres
Jánosról is. Júniusban az alapszervezettel közösen bortúrát is terveznek Tokajba.
jdj

Bemutatkozik
a Gömöri Fotóklub is
Közel 120 rendezvényt bonyolított le tavaly
a rimaszombati Városi Művelődési Központ,
s az idén sem szeretné alábbadni. A tavalyiak
közül a legsikeresebbnek a már hagyományosan megrendezésre kerülő Atrium Art fesztivál
és a Letavy nyári tábor bizonyult, de immár
meghonosodott a Színház és a gyerekek elnevezésű színházi fesztivál is. Az egyik legnagyobb
tömeget a Tompa Mihály Országos Vers- és
Prózamondó Verseny vonzza, s remélik, hogy
az idén is sikeres lesz a Csemadok-bál, amelyre február 20-án várják a táncolni és mulatni

vágyókat. A Győry Dezső Napok keretén belül
vendégül látják a komáromi Jókai Színház Jeles
napok c. előadását, s októberben a Gömöri Fotóklub is bemutatkozik. Nem maradhatnak el a
már megszokott és várva várt nyári táborok, így
lesz konvergencia és Fonóka napközis tábor, de
rendszeresen jelentkezik a kézműves foglalkozás is, mind gyerekek, mind felnőttek számára.
S várják az érdeklődőket az Új Gömör felnőtt és
ifjúsági csoportjai is.
jdj

Zsapka Attila gömöri turnéja
A kultúráért Gömörben és Gömörön
túl szervezet szervezője Balázs Emese
által az elmúlt héten Zsapka Attila verséneklő turnéjára került sor a Magyar
Kultúra Napja alkalmából.
Zsapka Attila január 26-án Bátkában és
Nemesradnóton, január 27-én Gesztetén,
Várgedén majd Tornalján, január 28-án
Krasznahorkaváralján örvendeztette meg
verses összeállításával az alap- ill. középiskolák
tanulóit. Ezt követően még keleten is koncertezett, így többek között hallhatták zenéjét
Deregnyőn, Bélyben, Királyhelmecen. A négy
nap alatt 11 koncertet adott. Zsapka Attila
nemrégiben megjelent első szólólemezéről is

bemutatott néhány számot, műsorát általában
a tananyaghoz és a célközönséghez kapcsolta,
s az, hogy Nemzeti Dal vagy A gólyához nem
minden iskolában kötötte le a figyelmet, nem
rajta múlott. Zsapka Attila továbbra is tagja a
Kor-zár verséneklő együttesnek, s lapunknak
elárulta, hogy május 22-én ünneplik fennállásuk 20. évfordulóját, mely alkalomra CD-vel
is készülnek. A zenész tervei között szerepel
egy gyerekdalokat megjelentető hangoskönyv
kiadása is, melyet a szombathelyi Böröczki
Mihállyal szeretne megvalósítani. Lapunk későbbi számában interjút is olvashatnak további
elképzeléseiről.
Kép és szöveg: Homoly E.
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Koós Gábor
első kiállítása
Füleken

A füleki Városi Honismereti Múzeum
galériájában nyílt meg Koós Gábor füleki
grafikus, a budapesti Képzőművészeti
Egyetem hallgatójának kiállítása. Az alkotó
2003 óta több kollektív kiállításon is részt
vett már Szlovákiában és Magyarországon
egyeránt, első egyéni bemutatkozását
viszont tudatosan szülővárosába tervezte.
A kiállítás anyaga három részre tagolódik.
Az Egy Férfi cím alatt összefoglalt képek
Márai Sándor Vendégjáték Bolzánóban c.
regénye hatására születtek, melyben Márai
a híres nőcsábász Casanova jellemrajzát
kívánta felvázolni. A Kapcsolat c. sorozat
egy férfi és egy nő kapcsolatából kiragadott
jelenetek sorából áll össze, melyeknél
próbált minél egyszerűbben, tisztábban
fogalmazni – például grafikai dúcok
egymásra nyomásával szemlélteni a két
fél közti viszonyt. Az Egy nő című sorozat
képei már teljes alakosak. A figurák mellett
mindig jelen van egy geometriai forma. Ez
jelképezi a kapcsolatot. A test kidolgozása
aprólékos és bonyolult, bonyolult mint egy
nő. A kiállítás február 20-ig tekinthető
meg.
jdj, fotó: Füleki Honismereti Múzeum
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Megemlékezés
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„Sosem magunkért, mindig másért”
35 éve hunyt el Győry Dezső
expresszionizmusa hat rá. Publicisztikai töltetű
verseiben a szlovákiai magyar társadalom sorskérdéseit fogalmazza meg, s korabeli jelentőségét is történelmi jelentőségében, nem pedig
művészi erejében kell keresni. Költői pályájának egyik csúcsa a Magyar Hegyibeszéd 1939
karácsonyán c. poémája, amely lényegében egy
kollektív érvényű önéletrajz. Mivel az ötvenes
években költészetét nem nézték jó szemmel,
műfajt váltott és történelmi regényeket kezd
írni, amelyekben az 1848/49-es forradalmat
dolgozza fel. Ez meghozza számára a várva
várt népszerűséget is, a Viharvirág, Sorsvirág
és Tűzvirág c. regénytrilógia sok-sok kiadást él
meg, s három alkalommal kapja meg a József
Attila-díjat is. „Költői hitvallásom? Az 1925-ben
megjelent Kisebbségi Géniusz naiv álmának
reális lényege, az Újarcú Magyarok új erkölcsű,
szocialista erkölcsű emberideálja, a Dunatáji
népek végre-valahára egymásratalálása és cselekvő barátsága; a soviniszta nacionalizmusok
és a neofasiszta imperializmus elleni harc... Ma
is vallom ifjan írt verssoraim: Én minden népet
féltek attól//amitől féltem az enyém! és hogy
sosem magunkért, mindig másért//hirdettünk
többet, mint magunk: //tartani minden gátomlásnál//élő gátként szívünk s agyunk!”

Győry Dezső

Juhász Dósa János

Ars poetica
„Poétanép vagyunk: adassék tisztelet a költőnek! Adassék tisztelet Győry Dezsőnek! Ki
látta őt? Győry Dezső a poétanép ismeretlenje.
A József-Attila-díj reflektora egy pillanatra
megvilágította fejét, nevét és művét: a szabadságharc gömöri regényét, a félév alatt három
kiadást megért Viharvirágot, de tolla lényegét,
költészetét kevesen ismerik, tudják és mondják” – írja Fábry Zoltán 1956-ban a budapesti
Zrínyi Kiadónál megjelent Zengő Dunatáj kötet
előszavában, amely a költő válogatott verseit
tartalmazta. Győry Wallentinyi Dezső név alatt
anyakönyveztetett Rimaszombatban 1900
márciusában, s 1974. február elsején hunyt el
Budapesten. „Kilenc államrendszerben éltem:
Ferenc József és IV. Károly császár és király
Monarchiájában, Károlyi Mihály Tanácsköztársaságában, Masaryk Csehszlovákiájában, a 19-es
Tanácsköztársaságban majd újból Beneš, München után Hácha megkisebbített Csehszlovákiájában, aztán Hitler Cseh-Morva Protektusában,
a nácibarát Tiso Szlovákiájában, Horthy alatt
Kárpátalján, rövid ideig ismét Beneš alatt, majd

néhány évig Sztálin idején Kárpát-Ukrajnában,
végül közel negyedszázada a Magyar Népköztársaságban – foglalja össze röviden földrajzi
életpályáját Győry a Férfiének c. kötet fülszövegében, amelynek megjelenését már nem
élhette meg. Iskoláit Rimaszombatban végezte,
1918-ban hadiérettségit tett, majd tisztképző
tanfolyamokon vett részt. 1919 januárjától a budapesti Eötvös Kollégium magyar-német szakos
diákja volt, s díszőrséget állhatott Ady sírjánál.
Hamburgban folytatta tanulmányait, innen
hazatérve újságíró lett, többek között a Gömöri
Magyar Gazda, a Losonci Hírlap, a Kassai Napló
és a Prágai Magyar Hírlap munkatársa. Prágában ismerkedett meg az ottani magyar diákok
Szent György Körével, a későbbi Sarló tagjaival.
Itt fogalmazódik meg benne az a küldetéstudat,
amely később egész költészetét átitatja, nem
véletlenül nevezik őt a (cseh)szlovákiai magyar
költészet par excellence politikai költőjének,
ahogy Móricz is utal rá. Első verseit még a
századforduló magyar költői hagyományai, valamint Heine és Ady ihletik, később Szabó Dezső

Lejárták magukat a mazna nyafkaságok,
s nyavalygós nyim-nyám lelkek bágyadt sóhaját
csak elrettentő filmben iszonyítja elénk
gépharcok vértengerét kiállt hősünk: a ma.
Póstakocsi, szélmalom és rózsaszín levél
beteg szentimentális kamaszlányként fut el
a repülők, mozik s gyors búgó telefon
lüktető diadalmas asszonyi vágya elől.
Másult világban be megmásoltunk mi is,
s úgy keresünk, kívánunk újforma életet.
Bizony más lett a vers is, be satnyák és be vének,
akik nem értik többé a világ új szavát,
hogy új bornak új tömlő, s nem régi dukál.
Mi nem akarjuk apáink életének,
bukott, csalt életének hazug-jó kópiáját:
új igét akarunk mi, új ruhákat, új lelket,
boldogságot, gyönyörűséget és csodákat –
mi is csak emberek vagyunk és csodavárók,
szenvedettebb és hívőbb emberek vagyunk mi:
s az új vers romokon tántorogva vezérként
legyen kenyérszelésünk.

KÖZLEMÉNYEK

2009. 2. 2.

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 6. hétre
Február 7-én, szombaton
Gyógyszertár a Kauflandban
Február 8-án, vasárnap
Kamilka gyógyszertár

Fogorvos
Február 7-én, 8 -án, szom.- vas.
MUDr. Juraj Gajan, Várgede,
tel.: 0907 855 206

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
január 27-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Ladislav Bódy, Július Csízi, Atila
Gembický, Radoslav Rimavec,
Jarmila Urbanová, Ing. Ľubomír
Majan, Ján Palík, Ladislav Radič,
Martin Vetrák, Dušan Šmidt
Rimaszombatból, František
Zvozil Nyustyáról, Csíkfejes
Arpád, Štefan Vaš Bátkából,
Eva Ambrúžová Harkácsról,
Gérecz Zoltán Alsófaluból,
Štefan Komora, Ing. Miroslav
Kántor Cserencsényből, Ján
Suja Rimalehotáról, Štefan
Vetrák Klenócról, Jaroslav
Slovenčák Rimakokaváról, Bódi
László Rimaszécsről, Tatiana
Paprčková, Martina Paprčková
Rimajánosiból, Peter Hedvigy
Nagyszuháról, Stanislav Rohár,
Ján Zvara Derencsényből,
Alžbeta Antalová Meleghegyről,
Albert Tamáš, Mária Tamášová
Alsóvályból, Óváry Rózsa
Gömörmihályfalváról, Peter
Polakovič, Eva Polakovičová
Fazekaszaluzányból.
Először adtak vért: Katarína
Janšová Nyustyáról, Jaroslav Ivan
Rimabányáról
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni

MOZIMŰSOR
Február 5-6., csütörtökön
19.00 órától, pénteken 19.30
órától

Elcserélt életek

Február 6-7-8. 17.45-től

Egy fájó szív
nyugalma

Fsz: Mokos Attila
Február 7-8. 20.00 órától

Egy másik Boleyn
lány

Felhívások
Múltidéző – történelmi verseny

A Pro Patria – Honismereti Szövetség és a Történelemtanárok Társulása a 2008/2009-es tanítási
évben is megszervezi a felvidéki magyar középiskolások hagyományos történelmi versenyét, a
MÚLTIDÉZŐT. Az idei évben a verseny témája az
1848-49-es forradalom és szabadságharc (a márciusi forradalomtól a világosi fegyverletételig). A
versenybe háromfős csapatok jelentkezését várjuk, iskolánként maximum 3 csapat indulhat. Több
jelentkező esetén kérjük, hogy iskolai fordulóval
döntsék el az országos versenybe bekapcsolódó csapatokat. A verseny kétfordulós. A csapatok először
területi elvű beosztás szerint a regionális fordulókban mérik össze tudásukat, majd ezt követően a legjobb eredményeket elérő csapatok kerülnek az országos döntőbe. A regionális fordulóra valószínűleg
március 23 és április 3 között, az országos döntőre
pedig április utolsó hetében kerül sor. Jelentkezni
a www.csemadok.sk oldalról (részletes információk
is itt találhatók) letölthető jelentkezési lapon lehet
legkésőbb 2009. február 13-ig (péntekig) a következő e-mail címen: simon@realmail.sk.

XI. Egressy Béni Országos Színjátszó
Fesztivál - versenyfelhívás

A Csemadok Országos Tanácsának megbízásából a
Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya
meghirdeti a XI. Egressy Béni Országos Színjátszó
Fesztivált (Falusi Színjátszó Csoportok XI. Országos
Fesztiválja), amely 2009. november 19-22. között
kerül megrendezésre Szepsiben és Buzitán. A csoportok az alábbi műfajokban jelentkezhetnek 2009.
augusztus 31-ig a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya címén: klasszikus színdarabok,
népszínművek, esztrádműsorok, dramatizált népi
játékok. Klasszikus színdarabok esetében a műsor
időtartama 90, az esztrádműsoré 45 perc lehet. A
fesztiválon nem indulhatnak azok az előadások,
amelyek már szerepeltek a Jókai Napok versenyprogramjában. Bővebb információval a Csemadok
Kassa-környéke Területi Választmányának titkárságán szolgálnak: 045 01 Moldava nad Bodvou, Hlavná
81. Tel./fax: 055/460-36-02, mobil: 0905/543-986,
e-mail: boda@csemadok.sk. Információk és jelentkezési lapok a Csemadok területi választmányain is
beszerezhetők.

Bíborpiros szép rózsa
– versenyfelhívás

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya főszervezőként és a Csemadok Művelődési Intézete
szakmai rendezőként hetedik alkalommal hirdetik
meg a Bíborpiros szép rózsa (Örökség) országos
népzenei vetélkedőt népdalénekesek, népdalkörök,
népi hangszerszólisták és népi hangszeres együttesek részére. A vetélkedők korcsoportjai: I. korcsoport: alapiskolás tanulók, II. korcsoport: középiskolás és főiskolás diákok, egyetemisták, felnőttek.
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A vetélkedő kategóriái: 1, ének kategória – szólisták,
népdalkörök, népdalkörök hangszeres kísérettel 2,
hangszeres kategória: szólisták, parasztzenekarok
és citerazenekarok. A vetélkedő szervezői, fordulói,
időpontjai: • Járási válogató fesztiválok (2009 március – június) • országos elődöntők (Gömörben 2009
októberében • országos döntő (Dunaszerdahely,
2009. november). A verseny szakmai rendezője a
Csemadok Művelődési Intézete. Jelentkezési határidő: 2009. február 25. Jelentkezési lapok a Csemadok területi választmányainál szerezhetők be, vagy a
www.csemadok.sk honlapról tölthetők le. Közelebbi
információk: Csemadok Dunaszerdahelyi Területi
Választmánya.(tel.: 031/552 24 78, fax: 031/550 98
30, mobil: 0905/358 529)

VIII. Ferenczy István Verseny

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya és a Gömör-Kishonti Népművelési Központ
2009-ben meghirdeti a VIII. Ferenczy István
Képzőművészeti és Irodalmi Versenyt. A képzőművészeti verseny témái: 1. Séta a korzón
Ferenczy István korában (városkép), 2. Álmomban Ferenczynél jártam (képregény). Ajánlott
technikák: grafika, festészet. Az irodalmi verseny
témái: 1. Kedvenc festményem (szobrom)(műelemzés), 2. Ferenczy István naplójából (élményszerű elbeszélés 1. személyben) (Kiindulásként
szolgálhat Meller Simon: Ferenczy István életéről szóló könyve, amely az interneten is megtalálható!) Beküldési határidő: 2009. február 12.
Bővebb információ: a 0907 871 451 (Csemadok
TV) – telefonszámon.

A téli stadion nyitva tartása a
6. hétre (február 2. – 8.)
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
9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 		
16.00 – 19.00

Értesítés
Ultrarövid hullámon a Pátria Rádió

Február 2-től a Pátria Rádió magyar adása és a
többi kisebbség nyelvén készülő műsorok szerkesztősége ultrarövid hullámon kezdi sugározni
műsorait. Bővül viszont a rádió műsorideje. A
Pátria február másodikától már reggel hattól köszönti hallgatóit, és a műsor 18 óráig tart majd.
A Szlovák Rádió reményei szerint ez a változás a
magyar adás számára jobb vételi lehetőséget és a
folyamatrádióra való átállást is jelent. Környékünkön a Pátria a 98,0 MHz-es hullámhosszon
sugározza műsorait.
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Hirdetés / KÖZLEMÉNYEK

Szolgáltatások
• Könyvelés megbízhatóan és
szakszerűen (sportkluboknak
és egyházaknak is). Tel: 0911
158 803
1721-5
• Takarítást, teppelést vállalunk.
Infó: 0907 566 271.
091-5

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
• Albérletbe családi ház kiadó
Rimaszombatban, az Akasztóhegyen. Tel: 0904 821 835.
103-5			
• Eladó családi ház Rakottyáson.
Info: 0908 393 320 po 19.00 h
115-6
• Irodának vagy üzletnek alkalmas helyiségek (45 m2, 90 m2,
20 m2)Rimaszombat központjában kiadók. Infó 0908 508 195,
047/5634 901
117-6

Állatok

2009. 2. 2.

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

Hirdessen
magyarul is!

Tel.: 047/56 22 517, 0905 745 308

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

2009

Köszönetnyilvánítás

MUDr. Cifruš István, MPH, polgármester
5

VH-

Fájó szívvel és könnyes szemmel
mondunk köszönetet minden
közeli és távoli rokonnak, szomszédnak, ismerősöknek és mindazoknak, akik 2008 december
18-án elkísérték utolsó útjára

Bartos Máriát,
akit a kegyetlen halál 87 éves
korában ragadott ki szerettei
köréből.
A gyászoló család

• Cefre eladó. Tel.: 0907 036 585.
085-5

• A rimaszombati TIKOTANK
benzinkútra felveszünk egy
munkaerőt a pénztárba, valamint 2 munkaerőt az autómosóba. Kérvényeket a TIKOTANK
s.r.o. PO BOX 109, 979 01 Rim.
Sobota címre várjuk.
126-5

Olcsó és minőségi
elszállásolás

Bérbe adok:
- raktárt rámpával az STK épületében
- irodákat az STK areáljában
- Iroda és üzlethelyiség – SzNF u. 18.

Egyéb

Állás

Kassai út, Rimaszombat

Felveszünk: pincért/-nőt
Tel.: 0918 392 513

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

		
• Bernáthegyi kutyakölyök (fiú)
eladó. Tel: 047/559 64 39.
101-5
• Yorkshir terrier kiskutyák
eladók. M: 0918 403 115
114-5

Restaurant

Megemlékezés

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

Aurélius – Germanica lingua
kínálata:
fordítás német nyelvből
szlovákra és fordítva
német nyelvtanfolyam kezdőknek
Cím: Mikszáth K. u. 27., 979 01 Rimaszombat
(a Kereskedelmi Akadémia és az Európa Szálló közelében)

Tel: 0904 821 835, Mgr. Marta Andrášová
2203_36

2009 február 8-án szomorú
szívvel emlékezünk drága halottunkra

özv. Kondás Évára,
aki 2 évvel ezelőtt távozott
szerettei köréből.
Akik ismerték és szerették,
szenteljenek emlékének egy néma
pillanatot.
Örökké gyászoló családja

KÖzlemények / sport
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HATÁROZAT

Vereség Eperjesen és Zólyomban is

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.

Az MFK Rimaszombat focicsapata folytatta tavaszi felkészülését, s két legutóbbi mérkőzésén vesztesen hagyta el a pályát. Előbb az extraligás eperjesiektől, majd a harmadik ligás zólyomiak otthonában maradtak alul.

MUDr. Cifruš István, MPH polgármester
VH-5

Zólyom – MFK Rimszombat 2:1 (1:0)

A vendégek góllövője: Toporčák
A rimaszombatiak összeállítása: Fedor – Ádám, Rubint, Mujkoš, Szabó –
Filo, Živanovič, Toporčák, Lazúr – Árvay, Čižmár. Csere: Migaľa, P. Šándor,
Halaj.

Egy győzelem, egy vereség a listavezető otthonában
A női röplabda I. liga keleti csoportjában a második helyen álló rimaszombatiak a listavezető kassai Slávia TU otthonába látogattak, s míg az első
mérkőzésen szoros küzdelemben kikaptak, addig a második mérkőzésen
sikerült a bravúr, s visszavágtak a kassai csapatnak.
VK Slávia TU Kassa – VK Slovan Rimaszombat 3:1 (19, -14, 15, 21) és
1:3 (21, -15, -20, -21)
A rimaszombatiak összeállítása: Megelová, Rendeková, Pálmayová, ifj.
Kudlíková, Drugdová, Zvarová – Chodúrová, Kačániová, Štubniaková,
Barthová, id. Žírošová
A rimaszombati csapat 33 ponttal továbbra is a második helyen áll a három ponttal többet gyűjtött kassaiak mögött.

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

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

LILIPUT
gyermekruha
a posta mellett

Leárazás
Téli áruk, régebbi
modellek
Árengedmény:

25-30%
2014-3,5

Reisz András

A rimaszombatiak összeállítása: Kuciak – Ádám, Rubint, Geri, Mráz –
Filo, Toporčák, Pisár, Lazúr – Gibala, Čižmár. A második félidőben játéklehetőséget kapott Líška, Mujkoš, Živanovič, P. Šándor, Vargic, Migaľa és
Morháč.

Röplabda:

Klassik Kožušiny, koža, pánske
odevy PAVANNA (a piacnál), Bartók
Béla u. 14., Rimaszombat januárban
a következő kedvezményeket kínálja
a bőr, bőrtermékek, férfi öltözékek,
ingek, nadrágok, pulóverek, nyakkendők választékára

Változékony, de az évszakhoz képest enyhe időre van kilátás. A hét
elején gyakran lesz erősen felhős
vagy borult az ég, és sokfele várható eső, zápor, kezdetben havazás,
havas eső is, majd szórványosan
fordul elő csapadék. Enyhülnek
az éjszakák, átmenetileg kevesebb
helyen valószínű fagy, és erősödik
a nappali felmelegedés, a legmelegebb időszakban néhol 5 fok feletti
hőmérsékletre számíthatunk.

1. FC Tatran Eperjes – MFK Rimaszombat 1:0 (0:0)

Jégkorong:

Vereség Rózsahegyen
A második liga keleti csoportjának rájátszásában a rimaszombatiak Rózsahegyen lépett pályára, s ha szoros küzdelemben is, de a rövidebbet húzta.
MHK Rózsahegy – HKM Rimavská Sobota   7 : 5 (4:2, 1:3, 2:0)
A HKM összeállítása: Pecník, Krahulec - Durmis, Ľalík, Medveď,
Chlebničan - Veleba, Lvomský, Golian, Ponc, Ostrolucký, Klincko,
Machyniak, Lacko, T. Oštrom, Murgaš. Kiállítások – 8:6, emberelőny – 3:1,
emberhátrány – 0:2.
A HKM kilenc ponttal továbbra is az utolsó, hatodik helyen áll.

Döntés csak az utolsó fordulóban
A rimaszombati Relax Szabadidőközpont adott otthont a sakkozók Gömöri
Ligája újabb kettős fordulójának. A legeredményesebben a csetneki Baník
csapata szerepelt, amely mindkét mérkőzését megnyerte. A bátkaiak már
befejezték a szereplésüket, hiszen az utolsó kettős fordulóban szabadnaposak. A mezőny élén 8-8 ponttal a csetnekiek és a tornaljaiak állnak, így
bajnokot majd csak az utolsó fordulóban avatnak február 21-én, Tornalján,
ahol az alábbi mérkőzésekre kerül sor: ŠK Pelsőc – ŠK CVČD Nagyrőce,
ŠK Tornalja – Baník Csetnek B, ŠK Tri ruže Rimaszombat – Baník Csetnek
A. Ekkor kerül sor az villámsakk-bajnokságra is egyéniben.
Az 5. forduló eredményei: ŠK Bátka – Baník Csetnek B 2:3, ŠK Pelsőc–
Baník Csetnek A 1,5:3,5, ŠK Tornalja – ŠK Tri ruže Rimaszombat 3,5:1,5
A 6. forduló eredményei: Baník Csetnek A – ŠK Tornalja 4,5:0,5, Baník
Csetnek B – ŠK Pelsőc 3,5:1,5, ŠK CVČD Nagyrőce – ŠK Bátka 3,5:1,5
Polgári László
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Egy hét Helsinkiben – 0,01% városnézés,
99,99% műkorcsolya

„Legközelebb pár nappal korábban kell jönnöm, hogy
a városból is lássak valamit” – gondolja az ember helsinki
tartózkodásának utolsó estéjén, amikor a kihalt tengerparti
piactéren sétálgatva próbál legalább egy keveset megismerni
a helyből, ahol egy hetet töltött. Mert műkorcsolya
Európa-bajnokság alatt városnézésre nincs idő.
Az ember kénytelen beérni azzal, ami a szállása és a jégcsarnok közötti úton
található. Néha ez sem kevés, főleg, ha az ember az olimpiai stadionban lakik (van még ország, ahol az olimpiai stadionban hostelt rendeznek be?),
a hely szelleme adott, emlékezzünk az 1952-es magyar sikerekre, s hátha
2009-ben is összejön egy magyar siker.

2026

Sebestyén Júlia 2004-ben Budapesten Európa-bajnok lett, előtte
Malmöben bronzérmes, azóta viszont hiába várunk az éremre. Tegyük
hozzá, nemcsak Sebestyén hibájából. Volt ugyan verseny, amit elrontott, de
volt olyan is, ahol a dobogón lett volna a helye (például tavaly Zágrábban,
ahol végül csak a negyedik helyen végzett, mert a bronzérem a finn Laura
Lepistöé lett). Helsinkiben nagyon hamar eldőlt, hogy Sebestyén nem lesz
dobogós. Nem, nem akkor, amikor a magyarok Júliája leszimplázta az axelt
a rövidprogramban. Leszimplázta azt a finnek Laurája is, mégis az élre tudott állni. Sebestyén pontjai azonban hihetetlenül alacsonyak voltak, ugrásait visszaminősítették, forgásait alulértékelték… Az összetört magyar
korcsolyázó a kűrben egy közepes programmal már csak annyit tudott tenni, hogy feljött legalább a 8. helyre, de csalódottságán azóta sem tette túl
magát, és jelenleg pályafutása befejezésén gondolkodik.
A női versenyt egyébként a hazai Laura Lepistö nyerte – s egyedül a női kűrre telt meg az impozáns, 13 000 férőhelyes Hartwall Aréna.
Még a gálán sem volt telt ház, ami bizonyára a méregdrága jegyek hibája
is – aki egész héten jó helyről akarta nézni az Eb-t, annak 620 eurót kellett
leperkálnia.
Szerencsére a közönség kisebb létszámban is jó hangulatot teremtett, tökéletes összhangban azzal, ami a jégen történt. A párosban győztes
Aliona Savchenko és Robin Szolkowy lírai kűrje alatt (Schindler listája)
síri csend honolt a nézőtéren, a harmadik Európa-bajnoki aranyát szerző
Brian Joubert frenetikus rövidprogramja alatt mindenki extázisban tapsolt, a legjobb jégtáncosok kűrje előtt pedig mexikói hullám söpört végig a
lelátón.
A 2008-as bajnokok közül csak egy tudta megvédeni a címét, a már
említett Aliona Savchenko és Robin Szolkowy, akik zsinórban harmadszor
nyerték meg az Európa-bajnokságot. Noha a rövidprogramban hibáztak,
úgy összeszedték magukat a kűrre, hogy kétség sem férhetett a győzelmükhöz.
Tomáš Verner is fogadkozott, hogy mindent megtesz a címvédésért,
ám zágrábi győzelme óta mindig elbukik a siker kapujában. „Régen is idegeskedő típus voltam, de nem hibáztam ennyit” – nyilatkozta mérgesencsalódottan-tanácstalanul Verner, aki a rövidprogram után még második volt, de elrontott kűrje után végül csak hatodik lett. Az aranyat Brian
Joubert nyakába akasztották, aki Budapest és Varsó után Helsinkiben harmadszor lett Európa-bajnok.
A jégtáncban címvédő Okszana Domnyina és Makszim Sabalin még
a kötelező táncok után visszalépett, mivel Sabalint még mindig kínozza
egy évvel korábbi térdsérülése, így ebben a versenyszámban új bajnokot
avattak, a szintén orosz Hohlova, Novickij kettőst. A magyar drukkerek
a Hoffmann Nóra, Maxim Zavozin pár visszalépése miatt szomorkodtak:
ez volt az első nemzetközi versenyük így együtt, nem is álltak rosszul, de
Zavozin pont a legrosszabbkor lázasodott be.
A korcsolyalázban égő szurkolók meg már a 2010-es tallinni Európa-bajnokságot várják. Tallinn Helsinkitől alig 80 kilométerre van, napjában többször jár komp, az embert a tengerparton állva elfogja a vágy, hogy
ne is jöjjön haza, hanem egyenesen az észt fővárosba utazzon – na de azért
egy év városnézés talán mégiscsak túlzás volna…
Bőd Titanilla, fotó: a szerző

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.

