Juhász Katalin
White Christmas

R

FALINAPTÁ

Regionális hetilap • Ára 0,50 € (15 Sk) • 2009. december 21. • 42. évfolyam • 51-52. szám
A tartalomból: Megkezdődött a zsebtolvajok szezonja • Részletes beszámoló a rimaszombati Városi
Képviselő-testület üléséről • Emlékkiállítás Dúdor István előtt tisztelegve • Nemzedéke egyik legjelesebb fia volt
• Bemutatjuk: feledi művészeti alapiskola - Rovás Polgári Társulás • Karácsonyi ankét • Szerződést kötött
a rimaszombati és a miskolci röplabda klub
Karácsonyi melléklet: Ady Endre: Született Betlehemben Júdás • Szászi Zoltán: melyik az igazi?
• Karácsonyi rendezvények képekben • Karácsonyváró gondolatok: Milen Erzsébet és Oravecz Zoltán • Marta
Hlušíková: Ahol a pókok cukorvattát szőnek • Kilenc évtized ünnep- s mindennapjairól Gacso Istvánnal • Ivan Čupka:
Az improvizáció nem vezet eredményre • Betlehemezés Gömörben • Tankó László köszöntése • Karácsonyi receptek

fehér karácsonyról álmodom
a villanydrótról zúzmara lóg
világít a hótakaró, talán
a természet szeretné
megcukrozni az ünnepet
talán épp ez a legmeghittebb
selyempapírba csomagolt óra
sóhajok füstjét fújom a fagyott
hóra
olcsó színes égőket veszek a
kínainál
a veszélyes gyertyák helyett
és mi ez a csüggesztő zene
és mintha valaki odabent
egyszerre beszélne a kisdedről
és az akciós halfiléről
egyensúlyozom a lét jeges
ösvényén
tiszta fejjel de nehézkesen
van még némi haladék
hogy a csodára rányissam
szemem
a hóval befújt ösvények
görcsös seprése lehet ilyen
mint amilyen az elme kétségbe
esett
állandó tisztogatása
miről ismerszik meg az ünnep
és miért nem az mit annak
hittem

Karácsonyfák az euró árnyékában. Csölle Edit felvétele a karácsonyi vásáron készült.

Majd februárban döntenek…
Nem sok érdemleges döntést hozott a rimaszombati
Városi Képviselő-testület decemberi ülése, s az eleve
késéssel kezdődött, ugyanis az állandó hiányzók mellett
még további képviselők is jelezték távolmaradásukat, így
az ülés elején csak 14 képviselő volt jelen, s ez a szám a
továbbiakban is csak egy-két fővel emelkedett. A nagy
érdeklődéssel várt költségvetési vita elmaradt, ugyanis a
képviselők már klubszinten sem tudtak dűlőre jutni, így
Pavel Brndiar módosító javaslatát elfogadva provizórikus
(átmeneti) költségvetést fogadtak el, amely alapján az új
költségvetés elfogadásáig havonta a tavalyi költségvetés
1/12-ét lehet elkölteni. Viliam Vasnak „köszönhetően”
ismét megnyitották a vitát az egykori nehézgépipari park
(ZŤS) jövőbeli sorsáról is, s egyesek szerint az ügyben
népszavazást kellene kiírni. Hossza vita következett
vagyonjogi kérdésekben, de a felvetett, eladandó
területek többségéről vagy nemlegesen szavaztak,
vagy februárra halasztották a döntést. Hosszas vita

következett a MAD által szorgalmazott Dobšinský utcai
telek megvásárlása körül, de az ebédszünet megtette
jótékony hatását, s végül megszavazták az eredeti
javaslatot. Nem döntöttek viszont Anna Šimková
ügyében, aki azt sérelmezte, hogy a város a tamásfalai
csatornázás egy részét az ő telkén keresztül oldotta
meg az engedélye nélkül. Heves vita bontakozott ki a
LES KORP ügyében is, de a képviselők áldásukat adták
a társaság által benyújtandó projektre. Sebők Valéria
örömmel újságolta, hogy megújult az esketőterem, míg
Hacsi Attila arra hívta fel a figyelmet, hogy jövőre lesz
százéves a rimaszombati fociklub. Az ülés végén a két
klubvezető és Pavel Piliarik köszönetet mondtak a Városi
Hivatal azon munkatársainak, akik január elsejével
nyugdíjba vonulnak.
jdj

Részletek a 3. oldalon

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy lapunk legközelebbi
száma 2010. január 4.-én, hétfőn jelenik meg.
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Megkezdődött
a zsebtolvajok szezonja

Karácsonyi körlevelet adott ki
a Püspöki Kar
A katolikus püspökök figyelmeztetik a híveket,
nagyon erős nyomás nehezedik az emberekre,
hogy az adventi időszakot a reklámok és a zsúfolt
szupermarketek által rájuk kényszerített dolgok
vásárlásával töltsék. „Szeretnének bennünket
meggyőzni arról, hogy a karácsonyi örömszerzés
a minél nagyobb fogyasztáson múlik. Természetesen, az ünnepi pillanatokhoz hozzátartozik a
kényelmes otthon légköre, a szeretteink felé sugárzott figyelem és a mértékletes asztali bőség is. De,
maga Krisztus figyelmeztet bennünket a túlzott
fogyasztás veszélyére,” – áll a szlovák püspökök
által kiadott pásztorlevélben. Felhívást intéztek a
családokhoz, hogy találjanak több időt közös beszélgetésre, egymás kölcsönös megsegítésére, de
közös imádságra is, főleg este az adventi koszorú
mellett. „Legyen ennek középpontja a Krisztussal és az egyházzal való találkozás. Legyen ez a
családon belüli béke és szeretet, a betegek, öregek
és magányos emberek felé fordulás vagy akár a

természetben való mozgás és elmélkedés napja,” –
hangsúlyozták a püspökök, akik felhívták őket az
embertársuk iránti szeretetbéli jó cselekedetekre.
„Főként a gazdasági válság most jelentkező hatásai
sürgős szolidaritásra való felhívást jelentenek
azok iránt, akik nélkülözni kényszerülnek. Nyitott
szemmel és szívvel képesek vagyunk megtalálni
azt, aki segítségünkre szorul,” – írták a püspökök.
A katolikus segélyszervezet most indította el a
Szolidaritás tűzijátéka projektjét. Azzal a pénzzel,
amit pirotechnikára költenének a hívek, segíthetik
a szervezet tevékenységét hoszpicokban vagy más
beteg és elhagyott emberek körében. „Szilveszter
éjjelén városainkban és falvainkban aztán minden
úgy néz ki, mint ha fronton lennénk. Amellett,
hogy az ilyen cselekedet kulturálatlan és káros
a környezetünkre, szó szerint egy csomó pénzt
kidobtak az utcára,” – jelentették ki a püspökök.
lr

Élet írta történet
Múlt héten, szerkesztőségünkbe látogatott egyik
olvasónk, ki szerette volna megosztani lapunk
révén a város polgáraival történetét. Szívesen segítettünk neki. A mai világban ugyanis az övéhez
hasonló pozitív tapasztalat egyre ritkább. Danka
asszony az egyik rimaszombati hipermarketben
darált húst és az egyik jól ismert csokoládéfajtából
vett három darabot. Hazaérve észrevette, hogy a
még frissnek hitt hús már zöldül. A csokoládéval
sem járt jobban. Miután az egyik táblát felbontotta,
egy száraz, természetellenes színű, csokoládénak
alig nevezhető masszát talált. Véletlen, gondolta, de miután kibontotta a többi terméket is,

Rimaszombatban idén is megemlékeztek a város II.
világháború borzalmai alól való felszabadításáról.
A Tompa téren álló szovjet hősi emlékmű előtt a város és
civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat, majd
a Városházán a honvédelmi minisztérium képviselőjétől
emlékplaketteket vehettek át a csaták még élő résztvevői. Fotó: mak

hasonlóan járt. Ezért úgy döntött, hogy reklamálni
fog. Az üzletben egyenesen az élelmiszerosztály
vezetőjéhez fordult. „A főnök profiként viselkedett,” jegyezte meg Danka asszony, akit teljesen
meglepett a kedvessége és segítőkészsége.” A
panasz meghallgatása után úgy döntött, hogy
visszatéríti a romlott termékek árát. „Ekkora
segítőkészséggel ritkán találkozik az ember,” –
dicsérte az üzletvezetőt Danka asszony. „Korrektül
viselkedett: visszakaptam a pénzemet és még
ajándékot is kaptam.”
mak

Fergeteges sikerű lakodalmast mutatott be Balogfalán
a Fürtöcskék hagyományőrző csoport. Részletek következő számunkban. Fotó: jdj

A besztercebányai rendőrkapitányság
sajtóközleményében a karácsony előtti
időszakban megszaporodott lopásokra
és a pirotechnikai eszközökkel való
helyes bánásmódra figyelmeztet.
A rendőrséghez az elmúlt héten régiónk
városaiban több bejelentés is érkezett a
zsebtolvajok által megkárosított polgároktól. A karácsony előtti bevásárlási láz során
összegyűlt tömeget és a vásárlók figyelmetlenségét kihasználó tolvajok évente rendszeresen
keresik a lehetőséget a forgalmas bevásárlóközpontok területén. Ahhoz, hogy ne váljunk
áldozatukká, szükséges az odafigyelés és pár
óvintézkedés betartása.
Iratainkat tartsuk külön a pénztárcánktól. Ha
lehetséges, belső zsebünkben vagy a tolvajok
számára nehezen elérhető helyen tartsuk
ezeket. Ha tömegbe kerülünk, viselkedjünk
körültekintően. Bevásárlás során soha ne
hagyjuk táskánkat felügyelet nélkül. Karácsony előtt a zsebtolvajok mellett a csalók is
a könnyen szerzett pénz reményében járják a
településeket. Kiadva magukat szerelőknek,
szervezetek képviselőinek esetleg házalóként
szeretnének, főleg az idősebb emberek bizalmába férkőzni. Legjobb védekezés ellenük
az, hogy ha lakásunktól távol tartjuk őket. Ha
szerelőként próbál valaki bejutni lakásunkba,
kérjük meg, hogy igazolja magát. Ha ezt nem
tudja megtenni, valószínű, hogy csalóval van
dolgunk. Mára a szilveszter elengedhetetlen
kellékévé váltak a pirotechnikai eszközök.
Pirotechnikai eszközöket biztonságunk
érdekében csakis engedéllyel rendelkező kereskedőtől vásároljunk. Minden ilyen eszköz
elengedhetetlen része a használati utasítás,
amit figyelmesen olvassunk el és tartsuk be az
ott leírtakat. Gyermekek csakis I. veszélyességi
osztályba sorolt pirotechnikát használhatnak.
Minden egyéb eszközzel, beleértve a petárdákat is, csakis felnőttek manipulálhatnak.
Tűzijáték használatakor legyünk tekintettel
környezetünkre is, az állatok és sok ember
nehezen viseli el a robbanás zaját.

Mindent belepett a hó. Bár a meteorológusok szerint
a héten elolvad, mindenkit kérnek, hogy a lakása és
munkahelye előtt a járdákon takarítsa el a havat. Részletek a 3. oldalunkon Fotó: jdj
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Nem sok érdemi döntés született

December 15.-én tartotta utolsó
idei képviselő-testületi ülését
a rimaszombati Városi Képviselőtestület, de az igazi fontos döntések
elmaradtak. Mint megtudtuk, már a két
klubülésen sem tudtak megegyezni
a legfontosabb programpontként
beterjesztett jövő évi költségvetésről,
ezért többen el sem jöttek az ülésre.

A város az új évet átmeneti
költségvetéssel kezdi
A keddi ülésnap tárgyalás legfontosabb témája a város 2010-es költségvetése volt. Végül úgy döntöttek,
hogy a város februárig átmeneti költségvetéssel fog
gazdálkodni. A jövő évi költségvetésről szóló szavazást Pavel Brndiar képviselő módosító javaslatának
elfogadása után elnapolták a következő képviselőtestületi gyűlésre. Ezért februárig Rimaszombat a
múlt évivel azonos átmeneti költségvetésből fog
gazdálkodni. Így havonta a 2009-es évi büdzsé
tizenketted része kerülhet felhasználásra. Az eredetileg benyújtott tervek szerint a város jövőre 13
millió 971 128 euróból (420 millió 894 202 korona)
gazdálkodhatott volna, míg a betervezett kiadása
összege elérte volna a 13 millió 903 667 eurót (418
millió 861 872 korona). A végső tervezetből több
képviselői és egyéb kérés kimaradt forráshiányra
hivatkozva, de nagy vitákat generált a Téli Stadion
és a fociklub működése is. Ahogy Oľga Fabovától,
a Városi Hivatal gazdasági osztályának vezetőjétől
megtudtuk, nem volt egyszerű a költségvetés ös�szeállítása, mivel csökkent a részesadó összege és
a tervezettnél kevesebb városi tulajdont sikerült
eladni.

Újra terítéken a gépgyár ügye
Az ülés során Kovács László, a Városi Hivatal elöljárója tájékoztatta a jelenlévőket a Városi Tanács
eddigi tevékenységéről. Viliam Vas képviselő ezzel kapcsolatban a volt gépgyár eladásának ügyében kérdezett, amely azzal a levéllel függött össze,
amelyben a potenciális érdeklődő újabb ajánlatotot
tesz a városnak a barnamezős park kiépítése érdekében. Cifruš István polgármester felajánlotta a

levél, – amelyet a Városi Tanács már előzetesen
megismert –, nyilvános felolvasását, amelyre aztán
mégsem került sor. Véleménye szerint az új ajánlat
„karácsonyi gyertyák árusítására” emlékezteti, hisz
ez az ajánlattétel csak december 15-ig, a képviselő-testületi ülés napjáig volt érvényes. Pelle Tibor
hozzátette, hogy az ajánlat most sem tartalmazott
semmiféle garanciát a projekt sikertelensége esetére. Ján Čeman képviselő véleménye szerint az
ajánlat nem kínál egyenlő feltételeket mindkét fél
számára, hisz jelenleg a tulajdonos a korábbi ár tízszeresét kéri. Emellett, abban az esetben ha megszűnnének az itteni munkahelyek, vagy esetleg létre sem jönnének, a városnak 300 millió koronányi
eurót kellene visszatéríteni, ami havi egy millióval
számolva 25 évnyi eladósodást jelent. Čeman közvélemény-kutatást is javasolt a témáról a polgárok
körében, míg Pavel Piliarik polgármester-helyettes
szerint megfelelőbb lenni erről népszavazással
dönteni.

Nem akartak eladni semmit
Pelle Tibor, a Demokratikus Klub frakcióvezetője
többször is figyelmeztette a képviselőtársait, hogy
ha minden döntést februárra halasztanak, s nem
adnak el semmit, akkor februárban is gond lehet
a költségvetés elfogadásával, s további radikális
intézkedésekre kényszerülnek. Több terítékre
került javaslat (autóbusz-pályaudvar, Šimková
ügye) lekerült a napirendről, s csak hosszas vita
után döntöttek a MAD által benyújtott javaslatról,
s végül 66 százalékos többséggel elfogadták a cég
ügyvezetője, Branislav Hrivňák kérését, s így folytatódhat az eredetileg romák által (le)lakott épület
teljes rekonstrukciója és átalakítása. Mint Hrivňák
elmondta, eddig mintegy 660 ezer eurót (20 millió
korona) fektettek a rekonstrukcióba.
Elfogadták a képviselők a vonaljegy árának
emelését a helyi járatokon, így január elsejétől 0,33
€ helyett 0,40 €-t fizetünk majd.
Következő számunkban még részletesen visszatérünk egyes programpontokra (iskolaügy helyzete,
menedékhely).
jdj/mak, fotó: jdj
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A társasházak képviselői
az ingatlankezelővel tárgyaltak
A Városi Lakásigazgatóság üléstermében december 10-én a társasházak kezelői tárgyaltak
a tulajdonosok képviselőivel és a lakóközösségek elnökeivel. A megbeszélést Svetozár
Müller, a Városi Lakásigazgatóság ügyvezetője
vezette. Müller szerint a rendszeres találkozók
célja elsősorban az érintett felek informálása az adott időszak elvégzett feladatairól
és új célok kitűzése, segítve ezzel is a minél
hatékonyabb munkát. A bevezető során szót
kapott a tűzoltóság, a Majes liftszerelő cég, az
Energobyt és a Városi Közterület-fenntartó
Vállalat képviselője. A jelenlévőket tájékoztatták a társasházak teljes körű rekonstrukciójának állapotáról, a hőszigetelési program
keretében szerzett tapasztalatokról és annak
beszüntetéséről. Svetozár Müller szerint a
társasházak múlt évben elkezdett felújítása
jövőre is folytatódni fog. „Két szakaszra osztottuk fel a munkálatokat. Jelenleg 100 millió
koronát fektettünk be a projektbe, amely egy
részéhez állami támogatásként jutottunk, a
fennmaradó összeget pedig hitelből finanszíroztuk.” Megvitatásra került a karbantartási
alap helyzete mellett a szövetkezeti lakások
nem fizető bérlőinek ügye is. A társasházak
tulajdonosai tájékoztatást kaptak a meleg víz
és fűtés elszámolásának legutóbbi változásairól. A megbeszélés utolsó pontjaként
elfogadták a karbantartási alapból fizetett
apró javítások új szabályozását.
amb

Ki köteles télen a járdákról
összetakarítani a havat és a jeget?
A 135/1961 számú közúti törvény 9. paragrafusa és 86/2007 számú általános érvényű
rendelet rendelkezéseinek értelmében, a város területén található közutakon lévő hó, jég
vagy szennyezés okozta akadályokat annak
az ingatlan tulajdonosnak vagy használónak
kell eltávolítani, akinek az ingatlanját övezi az
adott útszakasz.
Ebből nyilvánvaló, hogy az ingatlantulajdonosok, ingatlankezelők és az ingatlan használói kötelesek az ingatlant övező járdákról
felesleges időhúzás nélkül eltakarítani télen a
havat és a jeget. A Városi Közterület-fenntartó
Vállalat az egyéb utak tisztán tartását végzi
az utak fontossága és az aktuális operatív téli
karbantartási terv alapján. Az ingatlan kezelője a közlekedési útvonalak téli karbantartása
során a Városi Rendőrség segítségével jogosult
a munkák ideje alatt az érintett terület lezárására, az ott parkoló autók eltávolíttatására.
A Városi Rendőrség figyel az utak tisztaságára és jogosult a szabályok be nem tartását
blokkeljárás során szankcionálni. Ha baleset
vagy károkozás történik a havas illetve jeges
járdaszakaszon, az okozott kárért az adott
szakasz melletti ingatlan tulajdonosa, kezelője
vagy használója felel.
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„Máshonnan jöttem”
Emlékkiállítás Dúdor István előtt tisztelegve

A hatvan évvel ezelőtt született zseniális
festőművészre emlékeztek a GömörKishonti Múzeumban barátok, rajongók
és családtagok.

Mintegy 150, a múzeum gyűjteményében található
képe került kiállításra (2010. február 28.-ig látogatható) Angelika Matušková válogatásában. Oľga
Bodorová, a múzeum igazgatója és a pozsonyi teológushallgatókból álló Blamáž együttes mellett
Bettes István emlékezett a barátra, a művésztársra,
aki, ahogy Bettes fogalmazott, a festészet világában élt, s más nemigen érdekelte. Gyerekkorában
Bacskai Béla volt a példaképe, akitől nagyon sokat
tanult, később Szabó Gyula és Milan Mravec. Őstehetségként vették fel a prágai Képzőművészeti
Akadémiára, ahol kamarafestészet szakon tanult
František Jiroudek professzornál, s 1978-ban tarthatta meg első önálló kiállítását a dunaszerdahelyi
Csallóközi Múzeumban. Ezt követte a GömörKishonti Múzeumban megrendezett kiállítás 1979ben. Bettes felhívta a figyelmet arra is, hogy a kiál-

Nemzedéke egyik legjelesebb fia volt
120 évvel ezelőtt jelent meg Az Én
Újságom első száma Pósa Lajos és
Benedek Elek szerkesztésében. Erre
a jelentős eseményre emlékeztek a
Tompa Mihály Református Gimnázium
dísztermében a Rákóczi Szövetség
Balogvölgyi Helyi Szervezete
szervezésében.
Kun Miklós Jenő Pósa-kutató részletesen ismertette a lap történetét, 1889-es megalakulásától kezdve egészen annak, 1944-ben történt megszűntéig.
Fénymásolt oldalak közreadásával a szép számú
közönség is képet kaphatott a máig legsikeresebb
gyereklapról, amely olyan nagyságokat foglalkoztatott, mint Móra Ferenc, Krúdy Gyula, Gárdonyi

Géza, Bródy Sándor vagy Herczeg Ferenc. Kun Miklós Jenő beszámolt a Pósa-kutatás legújabb eredményeiről, de a jövő áprilisban Hódmezővásárhelyen
felállítandó mellszoborról is, amely Gábor Emese
alkotása. A helyi könyvtár gyerekolvasó részlegét

Kazincbarcikán
jártak az Egyesült
Iskola diákjai
Az Egyesült Iskola immár negyedik alkalommal
nyerte el Leonardo da Vinci – Mobilitás program
támogatását. Ezúttal november 11-27. között nyolc
leendő fodrásznő vehetett részt partneriskolájuk, a kazincbarcikai Surányi Endre Szakképző
Iskola és Kollégium műhelyeiben tartott szakmai
képzésen. Ennek során a lányok új ismereteket és
mesterfogásokat sajátíthattak el az iskola szaktantermében, valamint miskolci és kazincbarcikai
fodrászszalonokban. Az iskola tanárai mellett
mestereik is profi fodrászok voltak. A képzés
végén a kazincbarcikai diákokkal közösen verseny
keretében mutathatták be a gyakorlatban az itt

lítás magyar címe a Befejezetlenül helyett inkább
az Elvégeztetett lehetne, amely a teljes életmű keresztmetszetét adja, hiszen 13 éves korában keletkezett első próbálkozásai éppúgy megtalálhatók,
mint a közvetlenül halála előtt készült alkotások.
„Alkotókorszaka néhány témakörből áll, amelyek
közül főleg az ember és a táj tematikája dominál,
de ugyanakkor a Biblia küldetése is helyet foglal a
repertoárban. A helyek, amerre járt, az emberek,
akikkel találkozott, egyaránt inspirálták munkássága során” – írja a tárlathoz készített katalógusban
Matušková. Bár a Sors különös szeszélye folytán
csak 38 évet élt, életműve mégis teljesnek mondható, s az mára klasszikussá nemesedett.
További képeink virtuális fotóalbumunkban találhatók (www.picasaweb.google.com/gomorihirlap)
jdj, fotó: Gecse Attila

is a nemesradnóti származású költőről nevezik el.
Mivel jövőre lesz születésének 160. évfordulója,
környékünkön is több fontos rendezvényre kerül
sor. Már kiírták az Emlékezzünk Pósa Lajosra c.
pályázatot (lapunkban is megtalálják a felhívást),
de ahogy Tóth Elemértől, Nemesradnót polgármesterétől megtudtuk, lesz ünnepi műsor, kiállítás Gábor Emese grafikus Pósa-illusztrációiból és
Dankó Pista nótadélután. Homoly Erzsébet, az est
főszervezője (alkalmi tárlatot is megtekinthettünk,
amely Pósa emlékét idézte fel) azt is elárulta, hogy
a Pósa Lajos emlékezete c. kötet 2. kiadására még
jövő szeptemberig várni kell, ugyanis szeretnék a
2010-es jubileumi esztendő eseményeit is megörökíteni. Az esten közreműködött Orosz István,
Jeney Gábor, Czeglédy Botond és Vígh Péter, míg a
jövő évi tervekre Gebe László nagybalogi lelkipásztor adott áldást.
Kép és szöveg: jdj

Kiállítás a Városi
Galériában

tanultakat. A tanulás mellett lehetőségük volt az
aktív kikapcsolódásra is, ennek során meglátogatták Eger és Miskolc nevezetességeit.

A karácsonyváró program keretén belül kiállítás nyílt a Városi Galériában az év kiállításainak anyagaiból. A művészeket Balázs István
festőművész képviselte. A kiállítás kurátora
Gabriela Garlatyová és Lucia GregorováStachová volt, s többek között Balázs István,
Bartusz György, Stano Filko, Viktor Frešo, Július Koller, Marek Kvetán, Petr Kvíčala, Zdeněk
Macháček, Martin Sedlák, T. D., Rudolf Sikora,
Jiří Valoch, Ján Vasilko, Ján Triaška, Evžen
Šimera alkotásai kerültek kiállításra.

Ing. Tamara Filadelfiová,
a tanulmányút koordinátora

csölle

Kultúra

2009. 12. 21.

5

Bemutatjuk a feledi Művészeti Alapiskolát

1965-ben alapították a rimaszombati művészeti
alapiskola kihelyezett tagozataként, s a kultúrház
épületében kapott helyet. Első igazgatója Licsko
Magdolna volt Rimaszombatból, aki zongorát tanított. Mellette hegedűre Molnár Béla, harmonikára Kéry-Szepesi Márta tanította az érdeklődőket.
Feled mellett már akkor is a környező falvakból is
akadtak érdeklődők, hisz legközelebb Rimaszombatban, Tornalján vagy Füleken működött művészeti alapiskola. Licsko Magdolnát Haász Erzsébet
követte, akinek jelentős érdemei voltak abban,
hogy az iskola 1989-ben önállósodott, s önálló
épületet kapott, s az egykori óvoda épületébe költözhetett. Őt 2002-ben Balogh-Mede Zsuzsanna

követte az igazgatói székben, s 2004-ben vette át
a stafétabotot Babús Ildikó, akivel az iskola múltjáról, s az azóta eltelt évekről is beszélgettünk.
Az iskola épületét sikerült a helyi önkormányzattal felújítani – mutatja a teljesen újjávarázsolt
épületet az igazgatónő, ahol 7 helyiségben folyik
az oktatás. Az iskolának kihelyezett tagozata is
működik Rimaszécsen, az alapiskolában. Zongora
és szintetizátoroktatás folyik. Az iskolát jelenleg
135 diák látogatja, s a klasszikus hangszeroktatás
mellett képzőművészeti oktatás zajlik és az idén
megnyitották Bosnyák Pólos Anikó vezetésével a
drámapedagógiai oktatást is, amely zenés-táncos
színi alapképzést biztosít. A tanárnő (nagybátyja
Pólos Árpád neves színművészünk) a minap részt
vett a Szepsiben megrendezett Egressy Fesztivál
keretén belül, drámai továbbképzésen is. S ahogy
Babús Ildikó mondja, minden lehetőséget megragadnak, hogy tovább képezzék magukat. A zenei
szakágon belül a zongora mellett egyre nagyobb
népszerűségnek örvend a szintetizátor, míg a
klasszikus népi hangszerek, mint a hegedű és
harmonika kihalóban vannak. A múlt hónapban
Rimaszécsen megrendezett Roma Ki Mit Tud?-on
is a szintetizátoron való játék volt a menő. De az

igazgatónő említi Busa Viktort is, aki szintén az iskola egykori diákja volt, valamint a gesztetei Berki
Tamást, akik Kassán és Budapesten tanulnak tovább zene szakon. Több tehetséges diákjuk is akadt
az elmúlt évtizedekben, köztük olyanok is, akik ma
már szintén itt pedagógusok. Az udvaron felépült
mini amfiteátrum is, ahol nyáron különböző koncerteket és akár színházi előadásokat is rendezhetnek. Idén nyáron már tábort is hirdettek, és helyi
gyerekek részvételével gömöri lakodalmast tanultak be. Tavasszal szeretnék az udvar parkosítását is
elvégezni. Az iskola és diákjai szívesen részt vesznek a községi rendezvényeken, de a környékre bárhová elmennek, ahol szívesen látják őket. Most is
karácsonyi műsorral készülnek, amellyel a hanvai
Diakónikus Központ lakóinak kedveskednek majd.
Bár érdeklődő van elég, s a tandíj se túl magas, a
kormány egyre inkább hanyagolja a művészeti oktatást, s egyre nehezebb biztosítani az oktatás feltételeit. De Babús Ildikó azért bizakodó, s a cikkben
felsoroltak is azt bizonyítják, hogy Feleden remek
körülmények között színvonalas és sokrétű oktatás folyik.
jdj

Néhány mondat a Rovás Polgári Társulásról
A Rovás Polgári Társulás, amely már 1999 óta, tíz
éve működik Szlovákiában, elég sok feladatot megpróbál magára vállalni. Képzőművészeti csoportként már 1994-től együtt dolgozik a Rovás magja,
olyan kulturális és képzőművészeti tevékenységet
folytatva, amelynek célja maradandó szellemi értékek létrehozása. Ars Poetica-ként a ROVÁS – Új
Értékrend kidolgozását és érvényesítését tűzte ki
maga elé a csapat, amelynek ugyan változó a létszáma, de a jelenlegi, huszonöt állandó tagnak számító „rovásoson” kívül még legkevesebb félszáznyian kapcsolódnak be a Rovás munkájába.
A csoportosulás olyan értelmiségiek társaságaként jegyzi magát, akik saját művelődésüket
életcélnak tartják. Megszerzett tudásukat fejleszteni és tökéletesíteni kívánják, azt tűzve ki célul,
hogy ezzel az önfejlesztéssel tudják a többieket is
gazdagítani. A Rovás Polgári Társaság széleskörű
tevékenységével elsősorban az intelligenciát szólítja meg. Szabó Ottó, a csoportosulás elnöke így
határozza meg a társulás céljait: „Meg kell szólítani
mindenkit, aki az aranykor ízét akarja érezni, új és
porlepte értékeket akar megidézni. A ROVÁS tagjai az alkotás beavatottságát élesen elválasztják a
profán tömegkultúra hatásaitól. A társaság titkok
őrzője, melyeket a barátság pecsétjével óv.”
Legfontosabb feladataiként a csapat a www.
rovart.sk című, három nyelvű honlap működtetését tartja. Ezt az oldalt a statisztikák szerint ha-

vonta legkevesebb négyezren olvassák, egy-egy
cik kapcsán pedig élénk vita alakul ki a szabad
véleménynyilvánítást tiszteletben tartva. Emellett
kötelességüknek tartják felkarolni és támogatni a
fiatal művészeket, értelmiségieket és képviselni az
érdekeiket. A Rovás Polgári Társulás évente több
kiállításon ad lehetőséget a kortárs, fiatal képzőművészek önálló bemutatkozására, de alkotótáborokat, képzőművészeti versenyeket, továbbképzéseket szervez gyerekeknek és egyetemistáknak,

különböző célcsoportoknak előadásokat, szimpóziumokat és szemináriumokat, emellett szlovákiai
és magyarországi fesztiválok, alkotótáborok társrendezőjeként, szervezőjeként is tevékenykedik
a csapat. 2010-ben a Rovás Polgári Társulás aktív
részese lesz a Kassa – Kulturális Főváros projekt
előkészítésének és lebonyolításának, emellett havi
rendszerességgel tervez kiállítássorozatot Szlovákiában és Magyarországon.
gemma
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A Tompa Mihály könyvesbolt ajánlata
A rimaszombati Tompa
Mihály könyvesbolt az
alábbi könyvekkel kíván
szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket és sikeres új
esztendőt minden kedves
vásárlójának!
B. Kovács István: Álomtitkárságom
története, Patrióta Kiadó, 2009

A rendhagyó kötet afféle számadás
az elmúlt húsz évről. A címválasztás
arra a dilemmára, vívódásra utal,
amely a szerzőt szinte végigkísérte
(civil értelmiségi c. pártpolitikus). Betekintést kaphatunk a rendszerváltás, illetve az azt követő két
évtized megannyi eseményének (Gömöri Múzeum,
Millenniumi Fórum, Simonyi Alapítvány, Petőfiszobor stb. „kulisszatitkaiba”. A szerző időrendbe
szedve tekinti át a történéseket. Tartalmazza a
kötet a szerző közéleti ihletettségű beszédeit, állásfoglalásait is. A szöveget képanyag is kiegészíti.

Erdélyi Géza: Halk és szelíd hang
(Lilium Aurum Kiadó)

„Teremtőm, Atyám, megváltó Istenem! Elédbe állok, s megnyitom szívem. Hálát adok, hogy megformáltál,
s lettem, s a földgolyón immár 6
milliárd társammal élhetem életem…“
Erdélyi Géza legújabb kötete írásaiból, beszédeiből,
s a vele készült interjúkból válogat.
A magyar festészet mesterei 1.-26.

A Kossuth Kiadó indította útjára
a sorozatot, amely a magyar festészet legkiemelkedőbb képviselőit
mutatja be. A nagy sikerre való
tekintettel az eredetileg tizennyolc
kötetesre tervezett sorozatot további nyolc résszel
folytatják. Olyan festők életművét mutatja be a sorozat, mint Munkácsy Mihály, Csontváry Kosztka
Tivadar, Benczúr Gyula, Mednyánszky László vagy
Gulácsy Lajos.
Irodalmi Szemle – 2009/december

ELŐKÉSZÜLETBEN
Móser Zoltán: Gömör ködben, fényben

!

jelent!!

atóink:
S FINANČNOU PODPOROU
MINISTERSTVA KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PROGRAM:
Kultúra národnostných menšín - 2009
Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma

Gömör–Kishonti Múzeum Egyesület

MEGVÁSÁROLHATÓK
– a Magyar Közösségi Házban (Daxner utca 35, Rimaszombat)
– a Tompa Mihály Könyvesboltban, Rimaszombatban, illetve
a Madách-Posonium üzlethálózatában
– terjesztőinknél

Meg

B. Kovács István: GÖMÖRORSZÁG

GÖMÖR-KISHONTI TÉKA

B. Kovács István

GÖMÖRORSZÁG

B. Kovács István: Gömörország.
(Egy tájhaza arcvonásai tényekben,
képekben és gondolatokban) Gömör
- Kishonti Múzeum Egyesület, Rimaszombat, 2009.

EGY TÁJHAZA ARCVONÁSAI TÉNYEKBEN, KÉPEKBEN ÉS GONDOLATOKBAN

Az eredetileg 1997-ben megjelent
mű 4., bővített és javított kiadása.
A szerző szűkebb hazánk (művelődés)történeti
bemutatásának részeként a kommunista rendszer
időszakának áttekintését is elvégezte. Ugyancsak
helyet kapott a könyvben az a fejezet, amely
„Gömör – szóval és ecsettel” címen a tájhaza irodalmi és képzőművészeti lenyomatának néhány, a
szerző által legfontosabbnak ítélt darabja található.
Ez utóbbi Szombathy Viktor, Vladimír Mináč,
TőzsérÁrpád, Ivan Krasko, Kovács Magda, Kövesdi
Károly és Szászi Zoltán írásait, illetve František
Studený, Bacskai Béla és Dúdor István alkotásait
tartalmazza.
Gömör–Kishonti Múzeum Egyesület
Rimaszombat, 2009

A tartalomból: Gál Sándor versei *
Kazinczy Ferenc emlékezete * Duba
Gyula: Az utolsó nyár (regényrészlet)
* Kulcsár Ferenc, Tóth Elemér, Öllős
Edit, Gyüre Lajos, Szunyog Zsuzsa,
Posta Ákos István és Kuczmann Erika versei *
Aich Péter: Utazás (novella) *
Gömöri Futár – 2009/novemberdecember

Karácsony ünnepén * Három év
után * A tűzoltás elkezdődött * Két
nő volt eredményes * Inkább önként
lemondott * Nyugdíjasok a parlamentben * Kelet után odaát * Kreatív művészlélek * II. Szent Hubertus lovasnap Rimaszécsen *
Tornalja az élen telel *
A bemutatott kiadványok megvásárolhatóak
a rimaszombati Tompa könyvesboltban.

Elkelt Halász Judit DVD-je
Halász Judit élő vígszínházi koncertfelvételét Kováčik Ilona rimaszombati olvasónk nyerte. Gratulálunk,
nyereményét postázzuk.

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály könyvesbolt

10 %-os
kedvezmény 52. 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.

„Hagyj egy szót magad
után!”- a tíz legszebb szó
Az országos szavazás július 15-én indult
a Thália Színházban két ismert és kedvelt
színművész, Csákányi Eszter és Hollósi
Frigyes közreműködésével. Az internetes
voksolást azzal céllal szervezték, hogy kiderüljön, a XXI. század embere melyik magyar
szót szeretné megőrizni az utókor számára.
A szavazás szabálya szerint bármely magyar
szóra (főnévre, igére, melléknévre) lehetett
voksolni a www.szószavazo.hu weboldalon.
A november 30-án zárult szavazáson közel
170 000 szavazó, több mint 15 ezer szóra
szavazott. Az első tíz szó a következő lett:
édesanya, lenolaj, édesem, cipőfűző, fricska,
szerelem, pillangó, guriga, szeretlek, alkony.

Slovensko A-Ž
A pozsonyi Ikar Könyvkiadó
a Földet, az állat- és növényvilágot, az űrt, a madarakat,
az óceánokat, az embert és a
történelmet bemutató kötetei
után legújabb kiadványában Szlovákiát
mutatja be. A kötetben közel 5 000 címszó
található, több mint ezer kiemelkedő személyiség rövid portréjával, de bemutatnak
1 200 szlovák települést, 200 emlékművet.
S mindezt közel 2 ezer fotó segítségével. Az
impozáns kiállítású kötet kapható a rimaszombati SABOL könyvesboltban is.

Tallózás
Hol lesz hivatalos nyelv is Gömörben? *

Jeszenszky János dr. gömöri zsupán
rendeletileg állapította meg, hogy Gömör
megyében hol lesz a szlovák mellett a magyar is hivatalos nyelv. A rendelet szerint
a magyar hivatalos Rimaszombat és Rozsnyó
városokban, a rimaszombati járásból
Alsópokorágy, Osgyán és Magyarhegymeg
községekben, a nagyrőcei járásból Gice, Lice
és Gömörnánás községekben, a rozsnyói
járásból Berzéte, Berzétekőrös, Szalóc,
Vígtelke, Szilice, Szádvárborsa, Kuntapolca,
Páskaháza, Krasznahorkaváralja, Jólész,
Hárskút, Várhosszúrét, Dernő, Lucska,
Kiskovácsvágás és Pelsőc községekben,
a feledi és tornaljai járás összes községeiben,
Dobsinán a szlovák hivatalos nyelv mellett
a németet is használják. Ezen rendelkezés
a cégtáblákra és a felírásokra is vonatkozik
s a szlovák felírások nem lehetnek kisebbek,
mint a magyarok.
(Magyar Szó, Losonc, 1919. október 14., kedd,
I. évfolyam, 12. szám, 2. oldal)
Kijegyezte: Gyömbér Béla

* 135 éve, 1874. december 30.-án született
Janko Jesenský költő, író, politikus
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Karácsonyi melléklet
Ady Endre
Született Betlehemben Júdás
Ugyanabban az időben, mikor Názáretben nem
volt szabad Mária nevét kiejteni szemérmetes leányzónak, áldott állapotban volt Betlehemben egy
boldog asszony. Nem tudom az írásokból kibetűzni, régen elcsengett a név. Gondolom, hogy Leának
hívták, mert szép ez a név, s Lea nevet csak boldog
asszony hordhat.
Názáretből vette az ő ura Leát, s laktak Betlehemben együtt vigasságban. És lakománál ült a szép,
viselős asszony az ő urával, mikor jöttek a szolgák, s
beszéltek e szavakkal:
– Urunk és úrnőnk, balgatag szolgáitokra ne haragudjatok. Mi elvegyültünk a vásárban délután,
s a barmok istállóját elfelejtettük. Hazajöttünk, és
igen megijedtünk, mert a barmok ugrándoztak a az
üres jászolban egy asszonyi állat jajgatott. A vásárosok azt mondták, hogy ez egy Mária nevű némber
Názáretből. Csak idegenek voltak az asszonyi állat
mellett, ki nagyon szenvedett. Ne haragudjatok reánk, hogy nem vittük őt ki az utcára. Mire az alkony
beállott, ez a Mária fiat szült a ti istállótokban.
Lea ura fölugrott a dús asztal mellől átkozódva:
– Kutyák és disznók, hát így vigyáztok ti az én udvaromra? Most menjetek, s dobjátok ki ama céda
asszonyi állatot a szemétre. Meg van gyalázva az
én kapum tájéka ezzel. Ám halványan és tüzes szemekkel fölkelt Lea, és szólt az ő urához:
– Én jó uram, kérlek, ne bántsd azt az asszonyt és
az ő fiát. Muzsika zeng az én szívemben most, s úgy
érzem, fiat szülök neked az éjjel, ha irgalom száll a
lelkedbe. Fiú született a palotában még hajnal előtt,
s Lea ura futkosott víg eszeveszettként:
– Jehova megáldotta az én házamat. Adott nekem
fiút, ki fölragyogtatja családom dicsőségét. Királyi
palotákban járni már látom, s Júdásnak fogják hívni
a hódoló emberek.
Ének zendült az udvarban. Pásztorok énekeltek az
istálló előtt. Lea ura ámulva hallgatta, mit énekeltek az együgyű pásztorok. Hogy született Megváltó
Betlehemben, s békességet nyernek az emberek.
Ágyában a pásztorok énekét Lea is meghallotta.
A csecsemő Júdás úgy sírt, mintha fölnőtt ifjú lett

Csoltó Mária
Tél
Tél van. Hideg. Hófehér a táj.
Vajon merre jár a sok dalos madár?
Az éhes varjúsereg, ha rálep a fákra,
Szitál alant a hó,
Mint nyári zápor a lankadó virágra.
Hazamegyek.
Elhagyom a várost. Elfelejtek mindent,

volna. Az udvar fölött megállott egy nagyon fényes
csillag. Az istállóban a barmok hangosan bőgtek, s
Mária aludt a kicsiny Jézussal.
Lea ura odaállott a pásztorok elé:
– Én a Kariótbeli Simon vagyok. Ez a díszes ház
az én házam. Ez az istálló is az enyém. Magtáraim
élelemmel telvék, s kincseim számosak. Jehova
kegyelméből fiam született. Ti egy csecsemőről énekeltetek az előbb. Mondjátok meg nekem,
Kariótbeli Simonnak, ki lenne ez a csecsemő?
A pásztorok legidősebbike pedig válaszolt:
– Az bizonyosan a te fiad, kiből lesz a zsidóknak
királya. Hogy fog a te fiad neveztetni, ó hatalmas
Kariótbeli Simon?
– Az én áldott fiam Júdásnak fog neveztetni.
A pásztorok örvendező dalba fogtak, s reggelig énekelték a kis Júdás dicsőségét, ki mosolyogva szun�nyadozott.
Reggel pedig elmentek a pásztorok gazdagul megajándékozottan. Ragyogott az istálló fölött a csillag a nappali fényben is. A pásztorok égi hangokat
hallottak. Vonta lelkük őket az istállóbeli gyermek
mellé. De Lea ura kísérte őket, s ők elfordított fejjel
mentek el az istálló előtt.
Kariótbeli Simonnak pedig terhére volt már Mária
és gyermeke. De Lea könyörgött őérettük. Különös
tájakról, különös idegenek érkeztek. Ezek hódoltak
a jászol mellett a szőke, szép gyermeknek, kit Jézusnak hívott már Mária. De mikor kijöttek, lesett rájuk Lea ura, s elvitte őket bőséges asztalához, majd
az ágyhoz, melyen Lea és Júdás pihentek. Az idegenek pedig elfeledték, hogy őket istenes jelek mely
gyermekhez küldötték. Júdásnak szőtték a szép jövendőt, melyről már próféták is beszéltek.
Egy napon kavargott Betlehemnek mezejében minden. A kis város népe összecsődült. Idegen királyok
érkeztek fényes kísérettel a városba. Kariótbeli Simon elébük ment az idegen fejedelmeknek. Szólt
egy lovag a fejedelem kíséretéből.
– Minket költött fel álmainkból, hogy királyok királya született Betlehemben. E nagyszerű csecsemő
tiszteletére jöttünk.

Válaszolt erre Lea ura így:
– Az én fiam az, akit kerestek.
És porba borult a fényes királyok előtt a Kariótbeli
Simon. A lovag azonban folytatta hideg beszédét:
– Ama fényes csillag alatt született a királyok királya.
Ujjongva kiáltott Lea ura:
– Az a csillag az én udvarom fölött ragyog.
Mégis a királyok az istállóba mentek. Könnyeikkel
öntözték a jászolt, amelyben Jézus anyja ölében
szendergett. Aranyat, tömjént és mirhát tettek a
jászolba.
Estig imádkoztak a királyok az istállóban. Kariótbeli
Simon átkozódott egész napon. A csecsemő Júdás
pedig úgy zokogott, mint egy felnőtt férfiú.
Mikor az alkony leszállt, Lea ura szolgáival ellopatta
a jászolból az aranyat. A királyok estig imádkoztak.
Estére megéheztek, s fejüket sem volt hova hajtsák.
Odament hozzájuk Lea ura:
– Hatalmas királyok, ne vessétek meg hajlékomat,
asztalomat és boromat.
Kariótbeli Simon palotájába mentek be a királyok
és lovagjaik ekkor. Dús lakoma alatt erős borokat ittak. Az egyik fejedelem a bor mámorában így szólt:
– Júdás lehet az isteni csecsemő, s nem az istállóbeli gyermek.
És bő ajándékot raktak Júdás ágyára, mielőtt eltávoztak.
Másnap már lábadozóban voltak az asszonyok.
Máriáért eljött Názáretből egy József nevű ács,
hogy hazavigye az anyát és gyermeket Názáretbe.
Éppen künn játszott a csecsemő Júdással a bágyadt
és szép Lea. Mária sírva ült a szamárra. Gyönyörű
arca remegett, vonaglott. Félt a szégyentől, mely
őt otthon fogadja. De Jézus víg volt. És mikor elindultak, előttük szállt a csillag. Pompás pólyából a
palota tornácáról látta ezt a csecsemő Júdás. Sírni
kezdett, és úgy sírt, mint egy öregember. A szamaras kolduskaraván messze járt. De az előttük szálló
csillag látszott. És a csecsemő Júdás kezeit nyújtogatta, mintha le akarná verni a magasságból azt a
csillagot...

már semmi se fáj.
Lépteim nyomát belepi a hó,
fönt a dombon alszik még a vár.
Nincs kitől búcsúzzam, üresek az utcák,
rám már senki se vár,
csak a régi iskolám udvarán egy magányos
hóember szalutál.
Fázom, didergek!
Lelkemben megfagytak az álmok.
Vonatom ablakán hófehér jégvirágok…
Megérkeztem. Itthon vagyok.

Megvárt a ház.
Mióta elmentem, semmit nem változott.
Elnézem, jó anyám csupa buzgalom,
párolgó kávé, friss kenyér
előttem az asztalon.
Itt minden a régi, a függönyök, a karosszékek,
a falakon a kedves, régi képek.
Felengedett megfagyott lelkem is.
Már nincs bennem fájdalom.
Boldog vagyok, hogy mindörökre
ez a kedves, régi lesz az új otthonom.
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Melyik az igazi?
Mindjárt december vége. Sűrűn villognak
a távirínyított karácsonyfák, egy üzleten belül
négyféle karácsonyi ének hangja szól. Gépesített
angyalkák repkednek, sok száz Mikulás vagy
Télapó. Sugallva az ünnepi hangulatot, persze
bömbölve és agresszívan. Két szomszédvárként
nyitvatartó nagyáruháznak nem lehet ugyanaz
a Mikulása, angyalkája, Jézuskája, ugye?
De most akkor melyik az igazi? Az olcsóbb
vagy a részletre megvehető? A csillogósabb vagy
a természetes anyagból gyártott?
Hová lettél Jézuska? Hol vannak a pásztorok?
Hát az igazi angyalok? Mi lett ebből a világból?
Vásároljunk, mert ez is kell, meg az is kell, meg
mit tudom én kinek, mi és miért kell, de vásároljunk, vásároljunk! Csak lesz valami. Ha más nem,
legalább egy elrontott ünnep, egy meggyalázott
istengyermekfogadás.
Előre kész érzést is lehet venni. Dekája tíz euró.
Jól fogjuk magunkat érezni, ha itt vásárolunk,
vagy esetleg akkor fogjuk jobban, ha ott? Istenem,
lehet még itt tájékozódni? Merre vannak az igazi

Ünnepi hangulat
a Tompa Mihály
Alapiskolában
Orosz István igazgatót arról kérdeztük, hogy mivel
készülnek a karácsonyra az iskolában:
„Nálunk már a hónap elején elkezdődött az ünnepi
hangulat, méghozzá Halász Judit koncertjével,
amelyre meghívtuk azokat az iskolásokat is,

érzések, merre van az igazi ember? Mintha kiveszett volna. A gyerekek már nem tudják pontosan,
mikor kell és szabad feldíszíteni a karácsonyfát.
Régen csak tudták még, hogy böjtje napján lehet
véle foglalatoskodni. Milyen jó is volt elővenni régi
díszeket! Azokat, amelyeket még tán a nagyszülők
láttak valaha.
A gyerekek már lassan nem értik, mire jó az
ünnep. Csak azt látják, november végétől már
minden karácsonyi díszben. Mire megszületne az
igazi Jézuska, minden teljesen elkopik, megviselt
és fényét vesztett lesz.
Legfőképpen a szeretet meg az ünnepvárás
csöndes varázsa. Az advent szent nyugalma, a lelki
és testi tisztulási folyamat. Már azt sem tudjuk,
minek és miért örüljünk. Jézuska reklámvédjegy
lett. Ki dörzsöli a markát? Fáradt Mikulások
whiskiznek esténként a megamarketok bárjaiban.
Ki kell mosni agyukból az egésznapi negédes
mosolygást és gyermekarcok kedélyes pofozgatását, meg a sok süket szöveget hozzá. Az angyalszárnyakat raktárba teszik, a maszkok lekerülnek.

Csak mi volt mögöttük? A vásárló hazamegy.
Bekapcsolja a nem működő ajándékot, odaégeti az
előrepanírozott halszeletet. Nyomni fogja a cipő,
amit reklámáron vásárolt, hamis arany lesz a gyűrű
az ujján, amit ajándékba kapott. Mert az egész
mögül hiányzik a lényeg! A hazug ragyogás ócska
sápadtsága marad meg így.
Az igazi kisded pedig csak mosolyog. Igazi
ünnepre is sor kerülhet, csak vigyázni kell a valódi
fényekre és az előrekész, gyorsfagyasztásból
mikrohullámon kiolvasztható érzésekre, nehogy
kozmás ízt kapjunk. Melyik az igazi karácsony, ezt
kérdezik a gyerekek? Mert az igazi arácsony nem
az üzletek polcain lakik, hanem a szívekben. Az
a legszebb temploma a most eljövendő kisdednek.
Aki a csendet, a melegséget, az alázatot szereti,
s nem kedveli a géppuskaropogáshoz hasonló
ugató reklámszöveget, a lelketlen vásárlómasszírozást. Keresni kell őt hát. Ott mélyen és bent. Ne az
üzletek polcain!

akik remélhetőleg jövőre nálunk kezdik az első
osztályt. A másik jelentős esemény, hogy a RAJO
céggel együttműködve a tejtermékeikből osztottak
szét alsótagozatos tanulóinknak. Az utolsó tanítási
napon, december 22.-én az osztályok külön ünnepelnek, majd kiosztjuk a csomagokat, amit a Szülői
Szövetségtől kaptunk. Ezt az iskolánk mind az 540
tanulója megkapja. A pedagógusok javaslatára a
tanulók kölcsönösen megajándékozzák egymást,
ami gondolom, nagy öröm lesz számukra. Egy
kalapból minden tanuló húzott egy nevet, akit
megajándékoz. Ahogy tapasztaljuk, a diákok már
nagyon várják az utolsó napot. Ezen kívül még

van egy Comenius-csoportunk, akik részt vettek
a nemzetközi pályázaton, amit meg is nyertek.
Így kapcsolatot létesítünk egy spanyol, egy finn,
s egy dán iskolával. A pályázat a sport köré épül,
viszont ezen belül van egy felépített rendszer, egy
karácsonyi program, az adott ország szokásainak
a bemutatását tűzte ki célul. A másik épületben
karácsonyfadíszeket készítenek, majd káposztalevest főznek, ami már hagyománnyá vált. Ezeket
az eseményeket videóra rögzítjük, s megnézhetik
külföldi testvériskolánk tanulói is”.

Szászi Zoltán

csölle

Karácsonyi rendezvények képekben

Emberek az emberekért címmel a Szlovák Vöröskereszt
jótékonysági koncertet szervezett december 14.-én a
VMK-ban a nagyrőcei Vöröskereszttel együtt. Cifruš István
polgármester köszöntötte a jelenlévőket, s megköszönte
a szervezet munkáját, amely igen fontos munkát végez
az emberek egészségének megőrzése érdekében.

A tamásfalai Kiút a Jobb Életért szervezet is karácsonyi
hangulatot teremtett, amikor a városrészi bizottsággal
együtt süteménnyel és punccsal lepte meg a városrész
lakóit. Csobo Alica és Szántó Sándor, a szervezet vezetői
remélik, hogy sikerül ezzel a nemes gesztussal hagyományt teremteni.

Rimaszécsen az alapiskolában egész hetes rendezvénysorozattal várják a karácsonyt. Képünk Kovács Attila, az
iskola egykori diákja fotókiállításának a megnyitóján
készült.
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Karácsonyi útravaló
Nagy pompával megünnepelt ünnepünk: a karácsony, Krisztus Urunk születésének napja. Számos
jelkép és szokás kapcsolódott az évszázadok során
ehhez a misztériumhoz. Ezen a napon ünnepelték
az egyiptomiak, szírek, perzsák, görögök és rómaiak a fény és napistenük születését. Mivel Jézus
Krisztus a világ világosságának mondta magát, így
a keresztények is december 25. pogány ünnepét
avatták keresztény ünneppé, Megváltónk születésnapjává.
„Amikor Krisztus Urunk a földön járt, a gonosz
emberek elől bujdosnia kellett. Üldözői elől menekülve, egy sűrű lombú fa alatt húzta volna meg magát, ez azonban odaszólt neki: Állj odább, mert ha
nálam találnak, engem is elpusztítanak. Ezzel utasította el féltében a többi fa is. Az Úrnak ellenségei
már a nyomában voltak, amikor egy fenyőfához ért.
Alig volt lombja, ezért ágai rejtették el Jézust, aki így
meg is menekült. Az Úr most megáldotta a fenyőfát:
Soha ne hullasd el a leveledet. Akkor is virulj és zöldülj, amikor a többiek levéltelenül sorvadoznak. Te
légy a legdélcegebb és legszívósabb minden társad
között, élj meg mindenütt. Légy az emberek öröme,
és emlékezetemre rajtad gyújtsanak karácsonyi
gyertyát.”
A karácsonyfa állításának szokása több évszázadra vezethető vissza. 1606-ban írta le egy
strassbourgi polgár, hogy az emberek papírrózsával, cukorkával, almával, pogácsával ékes fenyőfát
állítanak szobáikba. Később az lett a szokás Németországban, minden családtagnak saját fenyőfát
ajándékoztak nagysága szerint: az apa kapta a legnagyobbat, a legkisebb gyerek pedig a legkisebb fát.
Így mindenki rögtön felismerte, hogy melyik az ő
fája, melyek az ő ajándékai. A XIX. században kezdték gyertyákkal és díszekkel díszíteni a fenyőfákat.
A Habsburg uralkodók Bécsben 1824-ben fenyőfa

Karácsonyváró
gondolatok
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.”
(János evangéliuma, 3.16)
A karácsonyváró napok különböznek az esztendő
többi napjától – vagy legalábbis különbözniük kellene. Ilyenkor hangulatok szállnak meg bennünket.
Sötét, kába reggeleken indulunk, ember-gyújtotta
fények vonzzák szemeinket, vásári forgatagban
nyüzsgünk, hogy megtaláljuk a megfelelő ajándékot – vagy legalább valamit, ami megnyugtatóan
„elég jó”. Asszonyok takarítanak, leánykák formázzák a mézeskalácsot. Itt-ott felsejlik valami jó is:
forró ital, nevetés, csendes énekszó növi be a szívünket. Ha csak egy kicsit is megállunk és elcsendesedünk, érezni: várandós napok ezek. Vajúdik az
idő. S ha engedjük, ebben a titokkal terhes időben

alatt ünnepelték a szentestét, egymásnak ajándékot adva.
A néphit szerint a fenyő az életerőt hordozza
magában, mely átárad a házra és a benne lakókra
bőséget, áldást hoz, elhárít minden bajt. Régen galagonya és kökény ágat függesztettek a gerendára,
aranyozott dióval, almával, pattogatott kukoricával,
mézeskaláccsal díszítették. A gazda az asztal alá
szalmát helyezett, hogy megvesse a kis Jézus ágyát.
Az asztal alá helyezi a szakajtót, melyben búza,
árpa, zab, kukorica van, mely biztosítja a bőséges
termést. Az asztal alá kerül a nyújtófa, balta, fűrész,
ekevas, kaszakő, lószerszám, hogy szerencséje legyen a gazdának és a házat elkerülje a baj és a szegénység. Az asztalra alma és dió kerül a szépség és
egészség megigézésére, a rossz távoltartására. Ma is
élő szokás, hogy egy almát annyi cikkelyre vágnak,
ahányan az asztalt körülülik, remélve, hogyha az év
folyamán az egyik családtag megtéved, eszébe jut,
kivel ette együtt az almát és hazatalál. Mágikus erővel bírt a karácsonykor fogyasztott ételek morzsája,
melyet egész évben vászonzacskóban őriztek; beteg emberek és állatok füstöléssel való gyógyítására
használták.
A legenda szerint a 30 éves háborúban egy svéd
katonatiszt súlyos sebet kapott. Egy északnémet
család fogadta be és ápolta. Amikor sebeiből felépült, kiült a kertbe, késével kis állatokat és játékokat farigcsált. Faggyúból gyertyákat öntött, a
közeli erdőből kis fenyőfával tért haza. 24-én este
odalépett a házigazdához és ezt mondta neki:
„Hónapok óta ápoltatok, etettetek, emberségesen
bántatok velem, hadd viszonozzam ezt egy svéd
szokással. Megmutatom, hogy ünnepeljük mi karácsony szentestéjét, Jézus születésének ünnepét”.
Összehívta a családot és bevezette őket a belső szobába. A szoba közepén már ott állt a fenyőfa, rajta

az apró gyertyákkal, a fa alatt a saját maga faragta
játékok. Meggyújtotta a gyertyákat és így szólt: „Ez
a fiatal fenyő ezentúl emlékeztessen benneteket
is a fiatalon kivágott, megölt Jézus Krisztusra, aki
értünk született meg ezen az éjszakán és értünk
halt meg egy másféle fából ácsolt kereszten. Ezek
a kis lobogó gyertyák jelképezzék számotokra is azt
a világosságot, amit Ő hozott erre a földre.” Aztán
szétosztotta a családnak az ajándékait. „Ezek az
egyszerű ajándékok nemcsak hálám jelei; emlékezzetek, hogy a legnagyobb ajándék jelképei is, mert
egyszer egy ilyen éjszakán adta Isten a legnagyobb
ajándékot a világnak: Jézus Krisztust. Így kezdődött
el Európa északi részén a szenteste ünneplése fenyőfával, gyertyákkal, ajándékokkal.
A mi ünneplésünket ne az ajándékok várása jellemezze. Ne engedjük, hogy a villogó karácsonyfaégők fénye elhomályosítsa az ünnep igazi
értelmét: a megtestesült, földreszállt Istenembert,
Jézus Krisztust. Saint-Exupéry nagyon tisztán tárja
elénk: „Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán
lényeges, az a szemnek láthatatlan!” Jézus ölelő
karja felénk nyúl, hogy megértsük: örvendezésünk
oka Ő. Ezt csak egyetértésben, békességben és neki
ajándékozott szívvel tudjuk igazán megérteni. Az
öröm belülről fakad. Nem az számít, amit a szem
lát, hanem az, amit a szív. A látványosság, a szépen
terített asztal, a fényesen díszelgő fenyőfa, a rengeteg ajándék semmit sem ér, ha nem azért történik
mindez, hogy általuk Krisztust ajándékozzuk egymásnak. Értsük meg, szívünkkel lássuk meg, hogy
a kisded az elhagyatott környékből, szalmával teli
istállóból felemel bennünket a Mennyország magasáig. Ezért tudunk hálatelt szívvel ünnepelni. Ezt az
örömet és boldog ünnepet kívánom minden kedves
olvasónak.

megtelik a szívünk sokféle érzéssel.
A csendben elkezdenek beszélni az életünk
eseményei. Arcok jelennek meg, akik fontosak
nekünk. Arcok a múltból, régi történetek, régi karácsonyok emlékképei elevenednek meg előttünk.
Ilyenkor megszólalnak be nem teljesült vágyaink,
felhangosodnak lelkünk legtitkosabb sóhajtásai is.
De jól van ez így, ez mind belefér a karácsony ünnepébe. Nem baj, ha betakarnak az árnyak. Éppen
ilyen hangulatú volt az első karácsony, Jézus megérkezése is. Kicsiny örömökön gondok és hiányok
árnya – akkor is ilyen volt a világ. A karácsonyi történet szereplői is egészen maiak: jönnek-mennek,
aggódnak, elkeserednek, elfáradnak, igyekeznek,
boldogulni akarnak, boldoggá lenni szeretnének
ebben az árnyékos világban. S akik közülük megállnak és elcsendesednek, azoknak fordulópont lesz a
betlehemi éjszaka. A külső és belső fénytelenségben fordulópont egy Gyermek születése. Milyen
különös, hogy a Mindenható Isten az emberiség
nagy családjának életébe egy kisgyermek által szól
bele. Milyen különös, hogy magatehetetlen csecsemő formájában jelenik meg egy kemény világban. Ő

ránk bízza, kiszolgáltatja nekünk erőtlen önmagát
– mi erős felnőttként is támadva védjük magunkat
a másik embertől. Milyen különös: az Isten nem
fél kicsinnyé lenni. S éppen ez a megdöbbentő felismerés hozza el a változást, a sorsfordulást – Máriának és Józsefnek, a pásztoroknak, a bölcseknek,
Izráel népének, a világnak. És nekünk. A karácsonyi
csoda képes kimozdítani bennünket is az árnyékos
hétköznapokból, és elindítani egy új irányba: Isten
felé. Ne féljetek, hanem induljatok Krisztushoz –
Benne jelent meg az Örökkévaló! Ha mozdulni,
gyógyulni akartok lelketekben, emberi kapcsolataitokban, ha félelmeitek és aggodalmaitok feloldását
kívánjátok, közeledjetek Istenhez! Hisz Ő már közel jött... Úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött
Fiát adta... Ahol pedig szeretet van, ott remény és
jövő van.
Remény és jövő.
Hiába a homály.
Remény és jövő.
Áldott, békés, kegyelemteljes karácsonyt kívánok!

Oravecz Zoltán, katolikus lelkipásztor, Várgede

Milen Erzsébet,
a Tompa Mihály Református Gimnázium lelkésze
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Marta Hlušíková
Ahol a pókok
cukorvattát szőnek
Míg apu veszettül a szemüvegét keresi,
addig anyu festi magát. Misi Lucával
iskolatáskáikat nézegetik. Csak Dominika
figyel. Végre bezáródnak az ajtók.
Ha önöknél is függ otthon egy kedves
rongyboszorkány, biztosak lehetnek benne,
hogy egyszer megszólal. Ebben a mesében,
egy pók cukorvattát kezd készíteni. De
kinek? És honnét került ide a kisegér?
Dominika, a mindentudó kis boszorka
seprűjén varázszsákjával
elrepül mesevilágba, ahol megtudja,
mi lesz az elfeledett dolgok sorsa.
A mese mindannyiunké, tessék belépni,
szeretettel várjuk.

Már tudom, hogy fognak hívni
„Mindegyik boszorka eredeti. Kézzel készült.
Játékra alkalmatlan.” Ez a kis kártya együtt himbálódzik velem a sarki virágüzletlen. Nem is érzem
magam itt azért olyan rosszul, mivel a kirakatüvegen keresztül egész nap figyelem a forgalmas utcát.
Szeretném tudni, hogy van-e valaki, aki jobban öltözött mint én. Nincs. Piros csúcsos sapkám, aranycsillagos zöld-piros ruhám és varázszsákom van.
Gondolom, elkelne a vállamra egy fekete macska
is, de nélküle készítettek. Remélem azért, hogy
emiatt nem vagyok másodosztályú! Ez nagyon
felbosszantana. A varázszsákom mellett ugyanis
a jobb lábamon van egy csodatévő kisujj is. Senki
sem sejti, hogy mi mindenre vagyok képes ezzel a
kisujjal! Talán tudnék varázsolni a kezem kisujjával

Pósa Lajos
Karácsonykor
Fényes égből, mennyországból,
Szálljatok le, angyalok!
Zöldleveles, aranydiós
Karácsonyfát hozzatok!
Karácsonyfát, ragyogót,

2009. 12. 21.

is, de erősen kell kapaszkodnom a seprűmbe, hogy
le ne essek az alattam lévő rózsák közé. Az előttem
itt lévő boszorkánnyal állítólag ez megesett. Ha én
lennék az eladó, bizony nem raknék a boszorkák
alá szúrós rózsákat. Páfrányokat vagy szegfűket
raknék alájuk. De ugyan már mit tudhat egy bolti
eladó? Neki nem kell egész nap és éjjel a boltban
függenie. És én csak itt lógok, még nevem sincs.
A boszorkányoknak ugyanis nincs szép nevük. De
én elneveztem magam Dominikának. Úgy hangzik
mint a macskalábak surranása. Azé, akinek a vállamon kellene ülnie. Így surran, mikor siet elkapni
az egeret, és nem szeretné, hogy az egér meglássa.
Do-mi-ni-ka-do-mi-ni-ka. Mint, mikor az esőcseppek dobolnak a kirakatunkon. Do-mi-ni-ka-do-mini-ka-do-mi-ni-ka... igen! Mint, mikor a szemben
lévő öreg órásmester felhúzza az összes óráját és
tiktakolásuk egészen hozzánk, a virágboltba elhallatszik. Teljesen tisztán hallom őket, elég ha az órás
felé fordítom a seprűmet. Halljátok? Dom-mi-nika-do-mi-ni-ka-do-mi-ni-ka. Mintha az órák köszöntenének. Most már biztos!. Dominika leszek.
Hisz, milyen boszorka lennék, ha még ezt sem tudnám elintézni! És most – nini, hogy eltűnök. Elég
csak integetni a kisujjammal...

És itt van!
És itt van! Ma történt! Reggel óta a seprűmben éreztem. Így történt: teljes nyugalomban lógok, alattam
rózsák helyett egy váza szegfű, hintázok a seprűmön és néha-néha megmozgatom a kis lábujjamat.
Akkor nevetséges dolgok történnek. Például a kövér hölgynek a kalapján kuncognak a tollak, míg az
eladó cipőfűzői tekeregni kezdenek. A lábam kisujját folyton mozgatnom kell, mert ha kijönnék a gyakorlatból, nem lennék rendes boszorkány és senki
sem venne meg. Belepne a por és végül begurulnék
a csupa tövis rózsák közé.
Tehát: nyugodtan lógok a szegfűk felett. Egyszer

Zörgő-börgő mogyorót,
Ezüstcsengős barikát,
Selyemszőrű paripát.
Fényes égből, Mennyországból,
Szálljatok le, angyalok!
Kisfiúknak, kislányoknak
Egy-egy könyvet hozzatok!
Hadd kiáltsák: jaj, de szép!
Legyen benne mese, kép,
A hazáért imádság,
Magyar érzés, szabadság.

csak a virágboltunk ajtaján megszólal a csenget�tyű és bejön egy soha nem látott hölgy. Lassan
körbejárja az egész üzletet és sorra megvizsgálja
az összes boszorkányt és mágust. Egész szimpatikusnak tűnik. Talán ő is boszorkány. Uff, teljesen
megizzadtam! A hölgy a pár napja itt lévő mágust
vette kezébe! Hogyan nézegeti...Hisz ez igazságtalan! Csak engemet szabadna a kezébe vennie és
csakis engemet. Elsősorban én sokkal régebben lógok itt. Másodsorban: a mágusnak a seprűjén kívül
semmije sincs. Se varázszsákja, se varázs kisujja. És
harmadsorban, úgy néz ki, mint minden férfi. Biztos koszosak a zoknijai, no de én már több tanácsot
nem adok. Csak picit megmozgatom a kisujjamat.
– Hát ilyet! – mondta hirtelen a hölgy és egyenesen
az eladó elé tette a pultra a mágust. – Ennek a babának koszos a zoknija.
Nem megmondtam? A férfi, az férfi.
És végül megtörtént. A hölgy észrevett! Mereven a
szemébe nézek. Ha még tovább mozgatom a kisujjamat, azt hiszem leesik.
– Ez a baba mintha más lenne mint a többi, – mondja a hölgy. – Elviszem.
Nos, pontosan így kell babát választani az üzletben.
Pontosabban Dominikákat.
Végre megtaláltam a helyemet.
Lovas Róbert fordítása

Fényes égből, Mennyországból,
Szálljatok le, angyalok!
A didergő szegényeknek
Meleg ruhát hozzatok!
Nagykabátot, nagykendőt.
Vastagtalpú cipellőt.
Tüzelőfát, angyalok,
Azt is, azt is hozzatok!
A karácsonyi mellékletet a rimaszombati Magyar
Tannyelvű Speciális Alapiskola diákjainak a munkáival illusztráltuk.

Karácsonyi melléklet

2009. 12. 21.

11

„Nagyon összetartó család voltunk”
Kilenc évtized ünnep- s mindennapjairól Gacso Istvánnal
„A fiataloknak is mindig azt mondom,
hogy nagyon jó volna, ha megismernék
a történelmet, mert akkor értékelni
tudnák a jelent” – talán ez is lehetne
a mottója annak a beszélgetésnek, amit
a jánosi, de ma már Rimaszombatban élő
Gacso István bácsival folytattam, aki az
idén augusztusban töltötte be
a kilencvenet.

1945. május másodikán értem haza, Jánosiba. Nagyon kalandos volt az út hazafelé, s Miskolcon
a tüzér laktanyában helyeztek el bennünket. Az
alezredesem szerette volna, ha katona maradok.
De ekkor elolvastam egy rendeletet, hogy az idegen állampolgárokat le lehet szerelni. Elfogott a
honvágy. Itthon azzal fogadtak, hogy ha lehet, ne
menjek Rimaszombatba, mert aki magyarul beszél,
azt megverik, a nőket meg megnyírják. De elpanaszolták azt is, hogy a tanítót és a jegyzőt elűzték, a
magyar iskolát bezárták. Május 4.-én a katonai parancsnokság rendeletet adott ki, hogy minden más
nemzetiségűt arra kell kényszeríteni, hogy 24 órán
belül hagyja el az országot. 3-4 család ment el így,
mi pedig megkaptuk a fehér levelet. Készülhettünk
a kitelepítésre, 9 családot minden értesítés nélkül
marhavagonokba pakolták, s vitték őket Csehországba, az elűzött németek helyére rabszolgának,
cselédnek. S mire visszatértek, még a házukat is
elfoglalták.
- Ezek szerint Pista bácsiék itthon maradtak.

Édesapámék nyolcan voltak testvérek. Közülük egy
élt Feleden, a többiek mind Jánosiban maradtak.
Nagyon összetartóak voltunk, s egy-egy nagyobb
esemény alkalmával, mint csépléskor vagy disznóöléskor mindig összejött az egész család. S mindannyian nagyon kötődtünk a földhöz s az állatokhoz, még nagyon kicsi voltam, amikor kisszékre
álltam, s úgy pucoltam az állatokat. Szép élet volt,
s még azt sem mondhatom, hogy fáradságos lett
volna. Édesapám legkésőbb öt órakor mindig kelt,
de édesanyám is mindig kelt utána, mert reggel
hat órára két-három tehenet már meg kellett fejni.
Mikorra mi, gyerekek felkeltünk, már mindig kész
volt a reggeli. Még mindig a számban érzem a sült
krumpli ízét, amely forralt vagy nyers tejjel, esetleg
tejes kávéval is isteni volt. De ugyanúgy jólesett a
szalonna hagymával, amely fő ételnek számított,
hiszen a határba is ezt hordtuk. Amíg a férfiak a
határban dolgoztak, addig édesanyám otthon robotolt. Nappal mosott, éjjel font, akkoriban ugyanis még kendert termeltek, s telente jártak össze az
asszonyok, s tavaszra meg is szőtték.
S milyen volt a falu nemzetiségi összetétele?

A húszas években községünkben három szlovák
család lakott, de 1927-ben jött a földreform, s akkor bizony csak a föld 30 százalékát vehették meg
a magyarok. Így kerültek ekkoriban nagyobb számban, főleg a pusztákra szlovákok, de soha semmilyen problémánk nem volt egymással. A mai napig
vannak olyan hivatalos irataim a harmincas évekből, amelyen magyarul, németül és szlovákul van a
szöveg feltüntetve.
Öt évig volt katona a magyar hadseregben. Mikor
ért véget Pista bácsi számára a háború?

- Itthon, bár nagyon szerették volna, ha
reszlovakizálunk. Mondta is Černý, a jegyző apámnak: „Józsi bácsi, maguknak olyan szlovák hangzású nevük van, reszlovakizáljanak.” De apám csak
annyit mondott neki, hogy a magyarságát, a szüleit soha nem tagadja meg. Ekkor nősültem meg
is, s mivel mezőgazdasági iskolában végeztem,
Péterfalán, majd Pálfalán is rám bízták egy időre a
szövetkezet vezetését. De tanítottam is Tornalján
és Kövecsesen, a mezőgazdasági iskolában.
A napokban a Csemadok emlékplakettel tüntette
ki.

1952-ben alapítottuk meg a Csemadok helyi alapszervezetét, s már 53-tól tagja voltam a járási elnökségnek. Dolgoztam a rimaszombati, a tornaljai
és a füleki titkárságokon. Gyalog, biciklin, később
motorbiciklivel jártuk a falvakat, s a magyar kultúra és az anyanyelv ápolását, az anyanyelven tanulás
fontosságát propagáltuk. Ez okozta a vesztemet is
1970-ben, ezért zártak ki a pártból, mivel szerettük
volna elérni egy magyar nyelvű egészségügyi iskola
megnyitását Rimaszombatban. Egy évvel később a
Csemadok is elbocsátott. Így aztán visszamentem
a szövetkezetbe dolgozni, s Gesztetében voltam
könyvelő, zootechnikus, munkavédelmi.
Lassan húsz év telt el az ún. rendszerváltás óta.
Pista bácsi hogyan értékeli az eltelt húsz esztendőt?

Nem voltam a kommunizmus híve, s láttam, hogy
alakították meg a szövetkezeteket. De amikor már
műveltebb, iskolázottabb emberek kerültek a szövetkezetek élére, mindig igyekeztek a köz érdekében tenni. Amikor 1969-ben vizsgáztam, az egyik
tanárom azzal bocsátott el: igyekezzetek mindig
úgy dolgozni, hogy egy talpalatnyi föld ne maradjon műveletlen. Ma meg mindenütt csak a parlagon
heverő földeket látom. Annak idején mi hordtuk
Olaszországba a húst, ma pedig a nagyhatalmak
egyfajta felvásárló telephelyként tartanak bennün-

ket számon. S bár már 90 éves vagyok, még mindig nem vagyok képes megemészteni a szlovákok
politikáját, akik egyre inkább idegenként kezelnek
bennünket, holott nem jöttünk mi ide kéregetni,
vagy munkát keresni, az őseink is itt éltek és a saját
földjükön dolgoztak. Alapító tagjai voltunk Csehszlovákiának.
Milyenek voltak a gyerekkori karácsonyok?

Két nap volt istentisztelet. Karácsonyfa mindig volt,
legtöbbször édesanyám csinálta rá a cukrot, diót,
almát kötöttünk rá. De minden karácsonykor fellépett a színjátszó csoport.
S mi került az ünnepi asztalra?

Karácsonyra mindig öltünk sertést, s nem hiányozhatott az asztalról a töltött káposzta, de nagyon
szerettük a tésztalevest, s édesanyám mindig sütött
süteményt, de ez nemcsak ünnepkor volt, hisz minden vasárnap került az asztalra. Mikorra hazamentünk a templomból, már friss ebéd várt bennünket.
S ekkor még az egész család együtt fogyasztotta el
az ebédet.
S milyen lesz az idei karácsony?

2005-ben költöztem Rimaszombatba a középső
lányomhoz, amikor a feleségem meghalt, s egyedül
maradtam. Itt is mindig állítunk karácsonyfát, ha
nem is élőt, s ajándékokkal is meglepjük egymást.
Pár éve, amikor még otthon laktam, az összes rokont felhívtam telefonon, s mindenkinek boldog
karácsonyt kívántam.
S hogyan telnek manapság a napjai?

Ma is minden reggel tornával kezdődik. Mielőtt kikelek az ágyból, fekve biciklizek, s megmozgatom
az összes testrészemet. A mai napig járatom az Új
Szót és a Vasárnapot is, s ha már nem is látok olyan
jól, mint egykoron, azért szinte mindig kiolvasom
őket. De nagyon szeretek szudokut fejteni és nemrég megírtam az én hosszúra sikerült, kalandokkal
teli életemet, amely a Gömörország tavaszi számában jelenik meg.
Juhász Dósa János, a szerző felvétele és archív
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Ivan Čupka: Az improvizáció nem vezet eredményre
Miután 1983-ban elvégezte a
túrócszentmártoni orvosi egyetemet,
a nyustyai sebészetre került, onnét a
losonci kórházba vezetett az útja Mazuch
professzor osztályára. Jelenleg főorvoshelyettesként dolgozik az érsebészeten.
Szabadidejét otthon tölti Videfalván két
fia és felesége körében. MUDr. Ivan Čupka
ötvenkét éves érsebész.
El tudná röviden magyarázni, hogy mivel foglalkozik az érsebészet?

Főleg az eldugult erek műtésével. Konkrétan,
osztályunkon az alsó végtagok verőereit abban
az esetben, ha ezek ki vannak türemkedve, illetve
elfakadnának beavatkozás nélkül. Leggyakrabban bypass-műtéteket végzünk, amikor a beteg
eret műanyag, illetve a páciens valamelyik eréből
készült implantátummal helyettesítjük. Ezen kívül
foglalkozunk az alsó végtagok visszereinek műtéteivel, persze portfóliónkba tartozik a hasüreg és a
felső végtagok erei, illetve a nyaki verőerek gyógyítása is. A nyaki erek szűkülete, mivel ezek látják el
az agyat vérrel, a szélütés gyakori oka.
Tehát gyakorlatilag a szív és mellkasi ereken kívül
az egész testtel foglalkozunk. S mi készítjük elő a
dialízisre szoruló betegek ereit a beavatkozáshoz.
Miért pont az érsebészetet választotta a sok lehetőség közül. Mi volt az, ami miatt érdekelni kezdte
ez a terület?

Az erek átmérője nagyon kicsi. Néha csak kéthárom milliméter. Műtésük során precizitásra és
türelemre van szükség. Én pedig kedvelem ezt a
fajta finom munkát és mechanikát.
Itthon és külföldön elismert szakembernek
számít. Gyakori résztvevője nemzetközi szakmai
szimpóziumoknak is…

Igen, mivel azokon az ember hozzájut a legfrissebb
szakmai ismeretekhez. Utána én is igyekszem
ezeket átültetni a gyakorlatba, abban az esetben,
ha felszereltségünk ezt lehetővé teszi. Kongres�szusokon előadásokat tartok, szaklapokban
publikálok, ahol megosztom tapasztalataimat. A
Pozsonyban tartott nemzetközi kongresszus során
az Érsebészeti Egyesület nekem ítélte a 2004-es év
legjobb előadásának járó díjat.
Tehát bátran állíthatjuk, hogy igyekszik haladni
a korral.

Természetesen, másképp ez nem is lehet. Az
improvizáció nem vezet eredményre, kénytelenek
vagyunk haladni a korral.

az általa a budapesti Semmelweis klinikán tartott
tanulmányúton.

Az ön által végzett beavatkozások, gondolom,
meglehetősen drágák.

Mi az érbetegségek kialakulásának leggyakoribb
oka?

Természetesen. Hozzá kell viszont tenni, annak
ellenére, hogy nem áll rendelkezésünkre az összes,
eredményesebb munkához szükséges műszer, a
helyzet évről évre javul. Például Losoncon Kovács
doktor úr vezetésével mi végeztünk először
angioszkopikus vizsgálatot, vagyis a vizsgált eret
belülről egy mikrokamera segítségével néztük át.

Ezek kialakulásánál számos körülmény játszik
szerepet. A beteg állapotát jelentősen rontja főleg a
dohányzás és a helytelen életvitel. De nagy szerepe
van ebben a genetikának is. Ezért az érrendszer
betegségei gyakran családon belül mindenkinél
előfordulnak. Néha tényleg bármit megtehet, hogy
elejét vegye ezeknek, de az öröklött genetikai kód
nem enged.
Hogyan néz ki a műtét utáni gondoskodás?

Ha a műtét után nem lépnek fel szövődmények,
betegeinket egy hét után hazaengedjük, és
ambuláns úton kezeljük tovább. Ennek keretében
rendszeres ellenőrzésre járnak rendelőnkbe. Az
érsebészetben viszont elég gyakran újra meg kell
ismételni az operációt. Megtörténhet ugyanis,
hogy megműtünk egy szakaszt, de ahogy kibontakozik a betegség, egy másik szakaszon elrontja
munkánk eredményét.

Volt olyan esemény, amely különösen megfogta
Önt?

A szlovák egészségügy gyakran céltáblája a
különböző kritikáknak. Hogy jellemezné az érsebészet színvonalát országunkban?

Nagyon színvonalas kongresszusokat rendeznek
Berlinben, ahol jelenleg főorvosunk, Kovács doktor is tartózkodik. Érdekes rendezvények vannak
Budapesten is, ahol találkoztam másik nagyra
becsült mesteremmel, Dzsinich professzor úrral.
Európa érsebészeinek az élvonalába tartozik. Kollégáimmal az osztályunkról közösen részt vettünk

Úgy vélem, hogy az érsebészet nálunk nagyon jó
szinten van, de néha szükség lenne jobb műszaki
háttérre, hogy jobban tudjuk művelni. Leginkább
járási szinten nincs minden bebiztosítva, amire
szükségünk lenne. Vannak olyan beavatkozások,
amit képesek lennénk elvégezni, de hiányzik hozzá a megfelelő háttér.

Térjünk most vissza a magánéletéhez. Rimaszombat mellől, Ratkószabadiból származik.

Tanulmányaim befejezte után a nyustyai sebészeten dolgoztam. Különböző sebészeti kongresszusokon érdeklődéssel hallgattam Mazuch
professzornak, a losonci érsebészet megalapítójának előadásait. A munkája teljesen elbűvölt és így
1988-ban Losoncra kerültem.
Számos kötelessége mellett, hogy tud időt szakítania családjára és a háztartásra? Lehetséges ezt
egyáltalán összeegyeztetni?

Lehetséges, de nagyon nehezen. Az embernek erre
és arra is időt kell tudnia szakítani, mert másképp
belebolondulna.
Végül egy kérdés a Gemerské Zvestiről. Még beszélgetésünk előtt visszaemlékezett arra az időre,
mikor édesapja rendszeresen vásárolta és vastag
kötetekbe fűzte a lapot.

Igen, abban az időben a lap vastagabb volt, krétapapírra nyomva. De jó hogy még most is működik
a lap, hisz az emberek ezen az úton is informálódnak a városban és a járásban történtekről.
Kép és szöveg: Marián Kluvanec
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Betlehemezés Gömörben
Karácsonyi szokásaink közül a
legismertebb és leglátványosabb az ún.
Betlehemezés. Idősebb emberek még maguk
is résztvevői voltak ennek a sajátságos,
színjátékszerű szokásnak, amely Jézus
születésére emlékeztet. A betlehemesek
házról-házra jártak és köszöntötték a ház
népét. Gömörből több lejegyzését ismerjük
a játéknak. Ezt a változatot Komoróczy
Miklós jegyezte fel a Barkóságon a
századfordulón. A Gömöri Hírlap 1989-es
karácsonyi számában megjelent változatot
közöljük.
A Firminder engedelmet kér a betlehemezéshez,
és e szavakkal köszöni be: Dícsértessék az Úr
Jézus Krisztus! Tisztességtétel az szándékunk,
melynek irányában engedelem adassék! E szavak
után az engedélyt megkapván, a betlehem-játékot
megkezdik.
Király: Ereggy szógám, ím lásd sietségvel,
Ki mer itt kopognyi ilyen bátor szívvel?
Katona: Ki vagy, mi vagy? Akárki vagy,

Nekem tüstént visszaszót adj!
Pap: Én vagyok az öreg pátér,
Mondok, szállásval ki lát el?
Tireneusbő érkeztem,
Ott császárval értekeztem.
Most királytő szállást kérnék,
Mert bion aludnyi térnék.

Tankó László
köszöntése
Hűvös és ködös vasárnap délután volt, így más
elfoglaltság hiányában belelapoztam „Ki kicsoda
Kassától Prágáig” című életrajzi lexikonba, olvasván abban ismeretlen és ismerős személyek lexikális adatait.
Teljesen véletlenül a T betű alatti címszavakat
olvasva az ismeretlen és ismerős nevek között örömünkre egy rimaszombati születésű, gyermekkorom óta általam jól ismert kedves személy adataira
bukkantam, aki 1934. december 21-én született Rimaszombatban, tehát ez év december 21-én életének kerek 75. esztendejét ünnepli. Elgondolkodtató
a tény és szemem előtt, mint megfakult moziképek
leperegnek a sok évtizeddel ezelőtt együtt eltöltött
órák emlékei.
Kedves ismerős, Te számunkra már „nagyfiú”
voltál, de azért volt közös témánk és tudtál időt
szentelni számunkra. Nem felejtem el az egykori
korcsolyapálya melletti gyümölcsöskert lugasában lefolyt beszélgetéseket a nagyobb társaságban
szalonnasütéssel egybekötött szőlői kirándulást,

Katona: Felséges királyom, egy páter kér szállást,

Azt mondi, hogy ha kell, hát mutathat írást.
Király: Szállást nem adhatok, tőlem ha meffagy is,

Kovártély sorába szűken vagyunk mi is.
Katona: Az felséges király kovártélyt nem adhat,

Miattónk akár az piarczon meffagyhat.
Pap: Felséges király! A várost má bejártam,
Sehol nyugodalmas helyre nem tanáltam.
Az város piarczán ugyan mé nem háltam,
De metróbálhatom, mer sokat tróbátam.
Király:

Eredj szógám, ereszd be, had fütöködjék me,
Oda ki az Isten hidege eszi meg.
Pap: Szerencsés jó estéket felséges kirá´!
Király: Adjon Isten páter! Látom, szavad kijár.
Adnék is én szállást, de vendégim vannak,
Szűk az hajlékom, most nincs üresi annak,
De jó fütözködést szívesen szolgálok,
Isten szógájával becsületvel bánok.
Angyal: Keljetek fel pásztorok,
Istenfélő jámborok!
Megszületett uratok,
Szent Jézus Krisztusotok.

valamit hogy 1959. május 9-én Te már diplomaosztás előtt, mink unokaöcséddel 6. osztályos nebulók
osztályfőnökünk engedélyével, egyébként koszorúzási ünnepségen kellett részt vennünk, társaságodban (én először) Kőjankóra. E nap emléke, és
annak élményei 50 év távlatából is bennem élnek.
A kerek születésnapi alkalom, valamint a felmerülő emlékek arra késztetnek, hogy tollat ragadjak
és tudományos munkádhoz további alkotókedvet
kívánjak. A kedves olvasó türelmét nem szándékozom tovább csigázni, elárulom Dr. Tankó Lászlót
köszöntöm, akit a régi rimaszombatiak valamen�nyien ismernek. Az elmúlt évtizedekben csak elvétve találkoztunk, mivel Te Pozsonyba kerültél.
Egyetemi éveim alatt a 60-as évek második felében
gyakran összefutottunk Pozsonyban a Štúr utcán.
Te, akkor már a Pedagógiai Tankönyvkiadóban,
majd a Pedagógiai Kutatóintézet Magyar Részlegének vezetőjeként dolgoztál 1963-tól 2001-ben történt nyugdíjba vonulásodig.
Távolból, de figyelemmel kísértem pályafutásod. Módomban állt betekinteni az általad
szerkesztett, vagy az általad irányított szerkesztőbizottságok által kiadott tankönyvekbe és más
tudományos munkáidba. A mindennapi életben
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Egy pásztor: Hallod pajtás, mit szólott az angyal?
Új királyt szült a csillagos hajnal.
Ne aludj, ébredezz,
Velem együtt örvendezz!
Másik pásztor: Nem bánom hát, keljünk fel,
Betlehembe menjünk el!
Mind (énekelve):

Pásztorok, pásztorok, Betlehembe,
Sietnek, sietnek nagy örümbe.
Betlehemnek egy istállójába,
Hol született világ Megváltója,
Imádjuk mi urunkat, urunkat!
Megváltó Jézusunkat, Krisztusunkat!
Pap: Hopp! Dominye! Én is itt vagyok! (megállítja
őket)
Úgy fázik a lábam, im hogy meffagyok!
Pásztor! Hát biz´ itt egy cseppet hideg szél csatá-

zik,
Megolvad az ember, ha nem pálinkázik.
Mikor apám-uram mé´ legényember vót,
Házasodnyi akart, de semmije se vót.
Azutég ase sok lett az ő vagyonkája,
Csak úgy telt, mint szokott pásztor kamarája.
De itt módval vannak, hát módját is ejtik,
Az pálinkás butykos im sorra eresztyik.
Firminder: Tekintetes nemes ország-világ
Én vagyok kendtek közt napraforgó-virág.
Ki magyar hazámba´ szent karácsony napján
Azt mondom: nyisd fel a kamarát jó szógám!
Ne legyen vendégség nékű az karácsony,
Ereggy, hozd ki, van ott sok kalács a rácson!
Mézes pálinkát is csepegtes melléje,
betlehem-járásónk így ereggyék végre!

forgatom az általad készített és szerkesztett szlovák
– magyar, magyar – szlovák szótárakat. Mint a Te
szakmai területeden kívül álló személy, felmérve
munkásságodat állíthatom, aktív munkát végeztél,
és ezzel hasznosat alkottál úgy pedagógus kollégáid, mint középiskolás tanulók számára.
Szótáraiddal a szak és közemberek számára nélkülözhetetlen segédeszközöket hoztál létre.
Érezheted, nem éltél hiába. Férfi munkát végeztél, melyhez ezen kerek születésnapodon emlékezz
büszkén. Mink, akik ismerünk, innen, Rimaszombatból, születésnapodon tisztelettel gondolunk
Rád és fogadd igaz baráti üdvözletünket.
-rai-
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Karácsony nemcsak a pihenés,
a megnyugvás, hanem a nagy eszemiszomok ideje is. Magdaléna Valušová
közjegyző, városi képviselő és két
munkatársunk, Csölle Edit és Lovas
Róbert elárulja, hogy mi nem hiányozhat
náluk az ünnepi asztalról.

Nagymamám
hagyományai ....
Egy ével ezelőtt távozott az élők sorából 96
évesen a nagymamám, Kiss Lászlóné szül. Belágyi
Erzsébet. Neki köszönhetem azt, amit a gyermekeim és a férjem már ugyan kissé megmorognak,
de azért annál nagyobb lelkesedéssel mégiscsak
elfogyasztanak. De én nem nekik főzök, sütök
az ünnepeken, hanem saját magamnak, mert
tartom a hagyományt és ez az én ünnepem is. Ők
szeretnének valami változást, én nem. Nekem az
ünnep az, ha a sós perec, londoni vagy diós stangli
van az asztalon. Ez emlékeztet a gyermekkoromra
nagyinál, amikor boldogan lakmároztam e két fajta
(sós és édes) süteményből, amelyet már 12 éves
koromban nála a felügyelete alatt én is elkészítettem és azután is, amikor már egyedül vágtam neki
az elkészítésüknek. Mai napig, mindig, amíg élek
– mert ez emlék, hagyomány.

Sós perec

2009. 12. 21.

Londoni stangli
35 dkg félgrízes liszt, 15 dkg cukor, 14 dkg vaj vagy
12 dkg zsír és 4 tojássárgája összegyúrandó kevés
szódabikarbónával. Kinyújtva tepsibe tesszük és
lekvárral megkenjük. Tetejébe 4 tojásból habbá
vert fehérjét, 25 dkg cukrot, 14 dkg diót és kevés
prézlit teszünk és lassú tűznél sütjük.

Sült kacsa boros szilvával és gyömbéres
káposztával

S ha már mind a sós, mind az édes sütemény az
asztalon van, fogyasszák egészséggel!
Magdaléna Valušová

Csölle Edit karácsonyi
receptje
Sajtos, gombás hús
Hozzávalók: Szeletelt sertéshús tetszés szerint,
gomba, zöldborsó, kukoricakonzerv, 30 dkg reszelt
sajt, 1 tejszín.
Elkészítés: A sajt felét a tapsi aljára rakjuk, erre
tesszük a hússzeleteket, s a tetejére a gombát, a
zöldborsót, a kukoricát, s rászórjuk a maradék sajtot. A tetejére öntjük a sajtot és megsütjük. Nagyon
finom melegen és hidegen is. Krumplisaláta illik
hozzá.

Lovas Róbert
karácsonyi ajánlata

Hozzávalók 4 személyre: 1 kacsa (kb. 1,7 kg), 200 g
aszalt szilva (mag nélkül), 125 ml vörösbor, só,
fehérbors, 3 evőkanál olvasztott vaj, 500ml csirke
húslé, 1 fej káposzta (kb. 500 g), 1 fej hagyma, 2
evőkanál majoránna, 1 csomag leveszöldség, 1 friss
gyömbér (kb. 5 cm)
Elkészítés: A szilvát a vörösborban felforrósítjuk.
A kacsát kívül-belül bedörzsöljük sóval, borssal,
majoránnával. Tepsibe tesszük, 2 evőkanál vajjal
meglocsoljuk. Sütőben 200 fokon 60 percig sütjük.
Sülés közben 1/8 liternyi csirke húslével locsolgatjuk. A káposztát lereszeljük, a hagymát apró
kockákra aprítjuk, a leveszöldséget felkockázzuk.
A gyömbért meghámozzuk, és csíkokra vágjuk. A
maradék vajon megpirítjuk a hagymát, hozzáadjuk a káposztát, a gyömbért és a leveszöldség
kockákat, kicsit összepirítjuk, majd hozzáadjuk a
maradék húslevet. 30 percig pároljuk. Hozzáadjuk
a vörösboros szilvát is, és még 30 percig pároljuk. A
kacsával tálaljuk.

Finom mézeskalács

Halászlé - alaprecept

¼ kg margarint (1 Hera, Visa) eldörzsölünk 1 kg
sima liszttel. 6 dkg élesztőt megkelesztjük ½ l tejben 2 kockacukorral (langyos tűznél, ha lehet). Ha
megkelt, öszegyúrjuk a többivel (de jó alaposan –
ficánkoljunk). Aztán pereceket formálunk a tésztából. Tetejüket egy egész tojással megkenjük. Forró
sütőben sütjük. Amikor már majdnem készek,
akkor 3 kávéskanál sót elkeverünk 4-5 kávéskanál
sima liszttel és egy kis vízzel s ezzel a keverékkel
a pereceket megcsöpögtetjük és visszatesszük
a sütőbe, s még kb. 5 percig sütjük.

Diós stangli
¼ kg darált dió, ¼ kg porcukor, 1 egész és 2 tojás
sárgája, 3 reszelt kifli, reszelt citrom héj – mindezeket összegyúrjuk, 2 tojás fehérjéből ¼ kg cukorral
mázt készítünk rá.

Hozzávalók 4 személyre: 1,6 kg ponty , 5 fej
vöröshagyma, 1 paradicsom, 1 paprika és 2 csapott
evőkanál édes pirospaprika
Elkészítés: A pontyot megtisztítjuk, megmossuk,
fejét (szemet, kopoltyút és az ún. keserűfogat
eltávolítjuk), farkát, uszonyait levágjuk. A halhúst
sűrűn beirdaljuk, kétujjnyi szeletekre vágjuk, megsózzuk, letakarjuk, és a hűtőszekrénybe tesszük.
A hagymát megtisztítjuk, és szeletekre vágjuk.
A hal csontjait, a farkát és a fejét fazékba rakjuk,
ráöntünk kb. 2 liter vizet és belerakjuk a hagymát.
A paradicsomot és a paprikát (félbevághatjuk)
hozzáadjuk, sózzuk, fölforraljuk, majd kis lángon
kb. 2 órát főzzük. Utána az alaplevet leszűrjük,
átpasszírozzuk, megszórjuk pirospaprikával, és
újra fölforraljuk. Belerakjuk a haldarabokat, végül
kb. 8 perc alatt rázogatva (ha keverjük, a halhús
összetörhet) megfőzzük.

Hozzávalók: 25 dkg méz, 5 dkg vaj, 3 egész tojás,
10 dkg porcukor, 1 evõkanál fahéj, 1 kávéskanál
szegfüszeg, 2 dkg szalakáli, 70 dkg liszt
Elkészítés: A mézet és a vajat meglangyosítjuk.
Egy másik edénybe beletesszük az egész tojásokat,
porcukrot és a fűszereket valamint a szalakálit.
Turmixgéppel jól összedolgozzuk, majd beleöntjük
a langyos vajas-mézbe. Újból összedolgozzuk és
kézzel belegyúrunk 70 dkg sima lisztet. Letakarjuk és szobahőmérsékleten 1 napig pihentetjük.
Másnap kb. 4 mm vékonyra kinyújtjuk, megformázzuk (angyalka, karacsonyfa, csengõ, télapó
stb.), bekenjük felvert egész tojással a tetejét, majd
betesszük a fóliával bélelt tepsibe. Forró sütõbe
mogyoró barnára (4-5 perc) sütjük. Ha kihűlt,
gyönyörűen lehet díszíteni, a fenyőre díszként
felaggatni. Csodálatos illat lengi be a házat.
Díszítő cukormáz készítése: 1 tojásfehérjéhez
annyi jól átszitált porcukrot adjunk, hogy összekavarva igen sűrű anyagot kapjunk. (Habverővel
nem szabad verni!) Kanállal egy kis mennyiséget
nejlonzacskóba rakunk, aminek a sarkára kicsi
lyukat vágunk. Úgy rajzoljunk, mint a ceruzával.
Színezhetjük kakaóporral is a cukormázt.

Ankét

2009. 12. 21.
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Eljött az év vége, s megkértük pár
ismerősünket, barátunkat, hogy értékeljék
az idei esztendőt, s árulják el, mit várnak
a 2010-es évtől.

Ľubo Šárik

A 2009-es esztendő elvitte az optimisták reményét
az örökké a valós időn kívül létező utópisztikus
társadalom felépítésére. A 2010-es esztendő
reményt hoz a pesszimistáknak a társadalmi vegetálás aljára kerüléshez. Az optimizmus és pesszimizmus közösen termelték ki azt a fajta közönyt,
amely végül a társadalmi életről való lemondáshoz
vezetett. Szerencsére, még mindig itt a kultúra,
amely az állandó alkotói kereséssel egy újfajta
emberi entitást hoz létre, a Homo fabert, az alkotó
embert. Úgy hiszem, hogy a szkepszis hasznos,
hisz rákényszeríti az embert, hogy megpróbáljon
kiszabadulni öleléséből.

repülőjegyár a Skyeurope-tól – még a csöd elűtt!
– Rómába, én meg mindkettőre igent mondtam. S
nem bántam meg. Sőt, azt kell mondjam, mindkét
város elvarázsolt. Csakúgy mint Csíksomlyó! A
székely vendégszeretetnek talán nincs is párja a
világon. Októbertől meg Bréma lett az új otthonom. Tanulmányi ösztöndíjat kaptam tíz hónapra,
így egész július végéig Németországban leszek. De
az ünnepekre hazajöttem, nem tudnám elképzelni
a karácsonyt a család és a barátok nélkül. Pláne,
hogy a nővérem babát vár, s már szépen gömbölyödik a pocakja! Minden utazási élmény mellett
ez a 2009. év legnagyobb öröme. El se hiszem,
hogy 2010-ben nagybácsi leszek!

Gaál Attila

Gabriela Garlatyová

„... akkor is ez volt életem eddigi legjobb éve.”
(Tankcsapda)

Elégedett vagyok, hogy az összes betervezett kiállítás megvalósult. Az már kevésbé örömteli, hogy
alig van munkatársam, s emiatt eleve nem tudtuk
minden álmunkat tervbe venni. Egy-egy komolyabb kiállítás sikeres kivitelezéséhez legalább 3-4
emberre lenne szükség. Viszont a látogatók száma
szerencsére stabilizálódott. Jövőre több egyéni,
szerzői tárlatot beterveztünk, s ha a kulturális
minisztérium is tovább támogat bennünket, akkor
ezek mind meg is valósulhatnak.

Urbán Péter
2009 számomra az utazásokról szólt. Párizs,
Róma, Csíksomlyó és Bréma. Nem tudnék választani, hogy melyik tetszett a legjobban. A felkapott
turistacélpontok sose vonzottak. Erre fel januárban jött egy meghívás egy kedves barátomtól Párizsba, februárban meg egy nagyon kedvező akciós

30 éves lettem, bejártam a fél világot Portugáliától
Pekingig.Sikeresen befejeztem a doktorátust és
sikerült hamar elhelyezkednem, Kaliforniában. Az
év végét pedig valószínűleg a Csendes-óceán partján fogom ünnepelni. Kívánom, hogy az emberek
otthon is legyenek olyan mosolygósak mint itt.
Jövőre lesz egy téli olimpia és foci vb, és remélem,
ismét egy izgalmas Forma1-es szezon. Mindenkinek jó szurkolást! Boldog új évet!

Mihályi Molnár László
Ami mögöttünk van, arról majd csak évek múlva
tudhatja meg a széles közönség az igazságot. Nagy
reménnyel várták az USA új elnökét, még Nobeldíjat is kapott, hogy ezzel is igazolják, hogy a svéd
akadémia a nemzetközi pénzvilág markában van,
s annak az érdekeit képviseli, s az irodalmi és béke
helyett politikai megfontolásokat szolgál. Azt
mondják, hogy kettészakadt az MKP, de én csak azt
látom, hogy azok kotródtak el belőle, akik miatt

eddig nem tudta teljesíteni a küldetését. Jött ez a
disznóvírus, amiről a tudósoknak is megoszlik a
véleménye, mert a ráknak, dohányzásnak, érelmeszesedésnek vagy a drogoknak és a hamburgeres
meg olajban égetett krumplis ételeknek ezerszerte
több halálos áldozata van, de ezek ellen nem
veszik fel a harcot, hanem inkább támogatják
vagy elhallgatják. Vagyis inkább abban van most
az üzlet, hogy a kormányokkal milliárdokért
vásároltassák fel a ki tudja milyen hatékonyságú és
ki sem próbált oltószert. Hasonlóan téves pályára
siklott Szlovákia kormányzata is, és miközben
azt hiszik, hogy egy világhatalom képviselői, ám
csak a bányászbéka szintjéről érzékelik az európai
kultúra és tolerancia mibenlétét. A nyelvtörvény
egyértelműen megfélemlítő szándékát csak úgy
tudjuk ellensúlyozni, ha karakán magyar módon
ellenszegülünk az erőszaknak, mert az idő nekünk
dolgozik, s amely kormányzat csak ilyen törvénykezésre képes, az rövidesen a süllyesztőben
végzi. Sajnos nem sok jót mondhatok a jelenlegi
magyarországi kormányzatról sem, de ott már a
jövő esztendőben változás lesz, ahol a rosszabbiknak buknia kell.
Magamról, családomról csak annyit, hogy hálás lehetek a Teremtőnek, mert szüleim is megélhették,
hogy kilencvenedik esztendejükbe léptek, és az
elmúlt évben megélhették nyolcadik és kilencedik
ükunokájuk megszületését, és jövőre a tizedikét is,
vagyis az én ötödik unokámét. S ez már a jövő: ez
a reménység.
Lehet akármilyen történelmi és társadalmi korszak, de az élet reménysége, a reménység hite, s e
hit által elérhető üdvösség kegyelmi állapota ad
erőt mindenhez.
A család békéje, a nemzet egysége és magyar népünk elvitathatatlan küldetése által a Kárpát-medence lesz Európa meghatározó helye a jövőben is.

Andrík Mária
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Mi is megéreztük a válságot, úgy mint mások.
Munkát szerettem volna vállalni, ami sajnos nem
sikerült. Januártól élek munkanélküli segélyen,
ami nagyon kevés, így a család is megérzi a hátrányát az anyagiaknak. Mivel nem tudok belenyugodni, hogy nincs munkám, továbbra is keresem
a lehetőséget, s bízom abban, hogy jövőre sikerül
találnom valamit. Tennem kell ezt azért is, mivel
van egy óvodáskorú fiunk, s mindent meg kell tennünk azért, hogy javuljon az anyagi helyzetünk.

Csincsík István

Sebők Valéria

van arra, hogy egy bizonyos tanfolyamot elvégezzek. Ez évben a betegségek is nehezítették az
életemet, igaz, ezen már túlvagyunk. Előre tervezni nem nagyon szoktunk, viszont remélem, hogy
a 2010-es év sikeresebb lesz az ideinél.

Lovas Róbert

A református gimnázium végzős tanulója vagyok,
s ez az év az iskolával kapcsolatosan igen jelentős élményt hozott számomra, mivel az iskola
weboldalán elindítottunk egy fórumoldalt, ahol
a tanulók kicserélhetik a véleményüket bármilyen
témában. Mivel jövőre érettségizünk, így minden
időnket a tanulásra fordítjuk. Kassára, a Műszaki
Egyetemre készülök.

Boholy László
A válság már 20 éve jelen van, de csak most
kezdtük hangoztatni. A családunkat is érzékenyen
érintette, hisz vállalkozó voltam, amit egy időre fel
kellett függesztenem. A későbbiekben szeretném
folytatni, de úgy éreztem, hogy nagy szükségem

A Magyar Televízió
karácsonyi műsora
A klasszikus filmek kedvelőinek igazi ajándék lehet az m1
karácsonyi válogatása a 80 éve született színészlegenda,
Audrey Hepburn filmjeiből. Az 1954-es Sabrina című moziban (december 24., 17.35) például Humphrey Bogart
oldalán tündököl a színésznő, az egy évvel korábbi
Római vakációban (december 25., 17.25) pedig Gregory
Peck a partnere. Truman Capote novellája nyomán
készült az Álom luxuskivitelben (december 25., 21.05),
a színésznő egy újabb legendás filmje a 60-as évek elejéről. A hazai klasszikusok közül Jókai Mór Az aranyember
című regényének 1936-os feldolgozását vetíti Csortos
Gyula és Básti Lajos szereplésével december 26-án az m1
(15.45), a 90 éve született Bessenyei Ferenc emlékére
pedig Zsurzs Éva 1967-es alkotását, a Fekete István
regényéből készült A koppányi aga testamentuma című

Az elmúlt esztendő számomra a változás éve volt.
A több mint egy éve tomboló gazdasági válság
miatt sok emberhez hasonlóan én is elvesztettem
korábbi munkahelyemet. Kis szerencsével és sok
segítséggel végül sikerült újat találnom, még ha
emiatt szakmát is kellett váltanom. Ezért egy év
leforgása alatt gyakorlatilag alapjaitól megváltozott az addigi életem. Hogy végső soron ezek a
változások mennyire lesznek pozitívak, azt majd a
jövő dönti el. Örök optimistaként azért úgy vélem,
hogy soha nem szabad feladni a reményt és a hitet.

játékfilmet vetíti december 27-én 12.40-től a csatorna.
Népszerű családi mozik és sorozatok is szerepelnek az
MTV karácsonyi kínálatában. A sor Robert De Niro Bronxi
meséjével indul december 23-án az m2-n (21.00),
majd ugyanitt a Twist Olivér egy 2007-es, 6 részes
feldolgozásával folytatódik. Charles Dickens regényének
filmadaptációját december 24-e és 26-a között vetíti
minden nap 14.45-től a csatorna. Johnny Depp, Kate
Winslet és Dustin Hoffman főszereplésével mutatja be
december 24-én az Én, Pán Péter című varázslatos mozit
az m1 (20.00), ugyanitt A karácsonyi látogató című
filmet láthatják a nézők 22.30-tól. December 25-én a
Bibliához hű feldolgozásban Mária történetét mutatja
be a Mária, Jézus anyja című film az m1-en (01.10), az
m2 pedig ekkor tűzi műsorára Doktor Zsivágó című angol
tévéfilm első részét (21.00), a második epizódot másnap
este vetíti a csatorna. Ezen a napon 18.10-től Ternovszky
Béla és Nepp József legendás rajzfilmje, a Macskafogó
két éve bemutatott folytatását, A sátán macskáját vetíti
az m2. December 27-én az m1 a Valami Amerikával,
Herendi Gábor filmjével kedveskedik nézőinek (21.05),

Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Hálát adnak
A magasság Istenének.
(Ady Endre)
Én is hálatelt szívvel köszönöm a Teremtőnek,
hogy ebben az évben is gondja volt ránk, a családomra, rokonaimra, barátaimra, ismerőseimre. A
legnagyobb ajándék, amely megadatott nekünk:
első unokánk, Sára születése, aki igazi, örömteli
boldogság és áldás. Az is hálával tölti el a lelkem,
hogy ebben a kemény világban családom minden
tagjának van munkahelye, s ezen felül van erőnk
időt szentelni a közösségi teendőknek is. A gondok, bajok, betegségek minket sem kerültek el, de
a nehézségek idején is megtapasztaltuk a jó Isten
és az emberek segítségét. A karácsonyi ünnepeket
és az új évet is hittel és hálával várom, hogy békességben, nyugalomban, egészségben lehessünk
együtt, s örülhessünk egymás szeretetének.
Ady gondolataival kívánok mindenkinek békés,
Istentől áldott karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet: „Igaz hittel, gyermek szívvel/
A világgal/ Kibékülni,/ Szeretetben üdvözülni....//
Ha valóra válna,/
Igazi boldogság/ Szállna a világra…”
Kérdezett: csölle, mak és jdj

az m2 pedig a Dickens-regényből készült Karácsonyi ének
(17.55) mellett a Rómeó + Júlia című mozival (21.00).
A Leonardo DiCaprio főszereplésével készült filmben
modern közegbe helyezte át Shakespeare szerelmi történetét a rendező Baz Luhrmann. December 24-én Varnus
Xaver és a Talamba Ütőegyüttes Jazz-Bach koncertjét
vetíti az m1 (21.40), másnap a Libera gyerekkórus
repertoárját ismerhetjük meg az Angyali hangok című
filmből (m2, 18.30), majd Szulák Andrea koncertjét vetíti az m1 (20.05). December 26-án Papadimitriu Athina
Latin érintés című koncertjét hallgathatjuk meg este
(m1, 23.00), vasárnap pedig Ákos jubileumi turnájáról
mutat be Ákos 40+ címmel koncertfilmet a nemzeti főadó
(20.05). A december 24-i éjféli szentmisét a budapesti
Irgalmasrendi kápolnából közvetíti az MTV, a szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond Kozma Imre
Irgalmasrendi szerzetes, karácsony napján pedig XVI.
Benedek pápa hagyományos karácsonyi üzenetét és Urbi
et Orbi áldását közvetíti Rómából az MTV (m1, 12.00).
(mtv)

Közlemények

2009. 12. 21.

Gyógyszertárak
December 24., csütörtök
Média gyógyszertár
December 25., péntek
U leva gyógyszertár
December 26., szombat
Gyógyszertár a Kauflandban
December 27., vasárnap
Jázmin gyógyszertár
December 31., csütörtök
Rimava gyógyszertár
Január 1., péntek
Salvator gyógyszertár
Január 2., szombat
Gyógyszertár az oroszlánhoz
Január 3., vasárnap
Kamilka gyógyszertár

Fogorvos
December 24., csötörtök
MUDr. Pálešová Marcela,
Fazekaszaluzsány, Fő u. 90., tel.: 047/56
94 666
December 25., péntek
MUDr. Sekelská Dáša, Rimaszombat,
Dobšinský u. 1744., tel.: 047/56 31 566
December 26.-27., szombat-vasárnap
MUDr. Sklenková Eva, Rimaszombat,
Clementis u. 13., tel: 0908/ 90 20 65
2010. január 1., péntek
MUDr. Štovčík Michal, Rimaszombat,
Sport u. 3., tel.: 047/56 27 353
Január 2.-3., szombat-vasárnap
MUDr. Illés Judit, Feled, Béke u. 246.,
tel.: 047/56 98 537

MOZIMŰSOR
December 26.-27., szombat-vasárnap, 16.00

Jégkorszak 3.
– A dinoszauruszok hajnala
amerikai rajzfilm

December 26.-27., szombat-vasárnap, 18.00

Megtört ölelések
Pedro Almodóvár filmje

December 26.-27., szombat-vasárnap, 20.00

A felolvasó
amerikai dráma

December 28.-30.. hétfő-szerda, hétfőn és
kedden 18.00 és 20.00, szerdán csak 20.00

Duna hadművelet
cseh-lengyel tragikomédia
December 30, szerda, 18.00

Hajrá boldogság!
(Happy-Go-Lucky)
angol vígjáték

Prognózis!
Az ünnepekre jelentős enyhülésre,
gyakran borongós, esős időre és olvadásra számíthatunk, hó már csak
hétfőn eshet, és eleinte majd ónos
eső is nehezíti a közlekedést. A hét
elején még fagyhat, majd 0 fok fölé
emelkedik a hőmérséklet. Az átlagosnál enyhébb idő előreláthatólag
az Új Év első hetében is folytatódik.
Üdvözlettel és Kellemes Ünnepeket,
Boldog Új Évet kívánva:
Reisz András

Meghívók
Roma fesztivál Cakóban – december 23.
Nagyszabású roma fesztivált rendeznek hagyományteremtő jelleggel Cakóban december 23.-án, szerdán
11.00 órától a helyi kultúrházban. Mindenkit szeretettel várnak.

Füleki kulturális rendezvények - december
12.31., 19,00 óra: Szilveszteri mulatság; helyszín:
VMK, szervező: VMK

Adventi rendezvények Rimaszombatban
12.22., 18.00: Karácsonyi koncert a római katolikus
templomban. Fellép a Pozsonyi Női Kamarazenekar
és a pozsonyi Echo Amadeus ifjúsági zenekar Ondrej
Šaray vezényletével. Szólót játszik Peter Šaray hegedűművész.

Istentiszteletek magyar nyelven
Római katolikus templom - hétköznapokon 17.00,
vasárnap 7.00 és 9.15, Karácsonyi szentmisék úgy
mint vasárnap. Evangélikus templom - december 24.,
17.00; december 25., 11.00 és dec. 26., 11.00. Református templom - dec. 24., 17.00 Ünnepi istentisztelet

Felhívás
Népszokásaink – gyermek képzőművészeti
verseny
A 2010-es évben, a Duna Menti Tavasz szervezőbizottsága Népszokásaink címmel a fesztivál idejére gyermek
képzőművészeti versenyt hirdet azzal a céllal, hogy a
képzőművészeti adottságokkal rendelkező általános
iskolás gyermekeket vizuális gondolkodásra ösztönözze, hogy azok a játék örömével tapasztalják meg
az adott képzőművészeti műfajok kifejezésbeli tartományait. Egyben elmélyítsék ismereteiket településük,
iskolájuk kulturális életéről, és azokról a csoportokról,
amelyek résztvevői fesztiváljainknak (Duna Menti Tavasz, néptánc fesztiválok, gyermek táborok, stb.). A
versenybe, alkotásaikkal az alapiskolák diákjai jelentkezhetnek a következő kategóriákban: I. kategória 1-4.
évfolyam, II. kategória 5-9. évfolyam rajzzal, festmén�nyel, aminek témája Iskolám és lakhelyem kulturális
élete címhez kapcsolódik.
Versenyfeltételek: Csak A3-as és A2-es formátumú
rajzlapra készült alkotásokat fogadunk el, illetve csak
ezeket fogja bírálni a szakmai zsűri! A beküldött munkák készülhetnek rajz- és festészeti technikákkal, tematikailag kötetlenül.
Beküldési határidő: 2010. április 20. Cím: OI
Csemadok, Bacsákova 240/13., P.O.BOX 16., 929 01
Dunajská Streda (tel.: 031/552 24 78)
Az eredményhirdetésre a szakmai zsűrizést követően a
Duna Menti Tavasz fesztiválon kerül sor.

XXXV. Duna Menti Tavasz – jel. febr. 25.-ig
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából
a Csemadok Művelődési Intézete és a Csemadok
Dunaszerdahelyi Területi Választmánya, társrendezőivel Dunaszerdahely Önkormányzatával, a
Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központtal, Nagyszombat Megye Önkormányzatával közösen meghirdetik a XXXV. Duna Menti Tavasz fesztivált.
A verseny kategóriái: * bábjátékos kategória, csopor-
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tok és szólisták részére * színjátszó kategória * szerkesztett játékok kategória.
A regionális fesztiválok, és a válogatások időpontja:
2010. április 26 - május 10., az országos döntő helyszíne, időpontja: Dunaszerdahely, 2010. június 1-4.,
(kedd-péntek). Benevezési határidő: 2010. február 25.
A benevezési lapokat a következő címre kell elküldeni:
OI Csemadok, Bacsákova 240/13, P.O. BOX 16., 929 01
Dunajská Streda, fax: 031/550 98 30, e-mail: intezet@
csemadok.sk vagy huszar@csemadds.sk.

Emlékezzünk Pósa Lajosra! jel. 2010. március 31.-ig
Pályázhatnak: általános (alsó és felső tagozat) illetve
középiskolás tanulók. Kategóriák: Tárgy, Rajz , Esszé,
Poszter – korosztályonként. A legjobb pályamunkák
2010 áprilisában Nemesradnóton, májusban Rimaszombatban, a Tompa Mihály Magyar Alapiskolában
kerülnek kiállításra.
A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete pályázatot írt ki Pósa Lajos születésének 160. évfordulója
alkalmából, s olyan munkákat várnak, amelyek Pósa
Lajosnak, a magyar szellemiségű gyermekirodalom
megteremtőjének állítanak emléket. A pályamunka
technikájának kiválasztása egyéni döntés. Beküldhetők rajzok, fotók, saját készítésű tárgyak, montázsok,
saját versek, leírások, esszék. A pályamunka elkészítéséhez a tanulók kérjék a szülők, osztályfőnök, illetve
a magyar és rajz szakos tanárok segítségét. Az elbírálásnál figyelembe vesszük a kreativitást és hitelességet
egyaránt. Egy pályázó csak egy pályamunkát adhat be!
A legjobb alkotók részt vehetenek az 5. II. Rákóczi nyomában emléktúrán, mint jutalomkiránduláson. A többi díjazott alkotás készítőit értékes könyvcsomagban
részesítik.
A pályázatokat 2010. március 31.-ig a következő címre
várják: Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete, 98022 Nagybalog (Veľky Blh), Uzapanyit 26.
További információ: balogvolgy@citromail.hu e-mail
címen kérhető, a témával kapcsolatos további segítség:
a www.balogvolgy.polgarinfo.hu honlapon található.

Dialógusok 2010 – Értékmegőrzés az oktatásban és a közművelődésben
Sárospatakon, az Újbástya Rendezvénycentrumban
2010. január 14-15.-én kerül megrendezésre a Dialógusok 2010 konferencia, amelyre az idén is várják a régióban élő határon túli civil szervezetek képviselőit. A
B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet
által szervezett rendezvény előadói között találjuk
Mezei Istvánt (Határ menti kapcsolatok három határ
vidékén), Horváth Gizellát, Szarka Lászlót és Orosz
Ildikót (A magyar nyelvű oktatás és közművelődés DélSzlovákiában, Kárpátalján és Partiumban), Harsányi
Lászlót (Válságban a kultúra finanszírozása - hogyan
tovább?), Dupka Györgyöt és Kupec Mihályt (Új intézmények a közművelődés szolgálatában). Bodrogköz
kincsei címmel bemutatkoznak Cigánd város művészeti csoportjai és kiállítást is nyitnak kassai nemzetközi festőtáborok anyagából. Másnap workshopra
kerül sor a határon átívelő kulturális kapcsolatokról
(Vásárhelyi Szilárd, Pogány Erzsébet, Kolostori Gábor).
Jelentkezni 2010. január 6.-ig lehet az alábbi elérhetőségeken: B.-A.-..Z Megyei Pedagógiai és Közművelődési
Intézet, Bányiczki Lászlóné 3527 Miskolc, Selyemrét út.
1.sz. sz., tel./fax.: 46/507-326, fax: 46/508-498, e-mail:
banyiczki@kult-tura.hu.
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Ingatlanok
•Befejezés előtt álló családi ház
Szabatkán (IBV) eladó. Tel: 0905
446 136.
1324-52

•Eladó saját tulajdonban lévő
háromszobás lakás a Rozsnyói utcán.
Ára: 18.300 €. Tel: 0903 626 344.

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog
új évet 2010

1332-52

•Eladó családi ház Rimaszombatban,
Tamásfalán a Tégla u. 7. szám alatt.
5 szoba, konyha, kamra, WC, garázs.
600 m2-es telek. Aktuális 2010 áprilisától. Tel: 0948 005 911.
716-52

Szolgáltatások

Kívánunk munkatársaink nevében
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1208-52

• Költöztetés, szállítás autóval. Tel:
0903 515 109.
• Kedves Hölgyek, respektáljuk az
Önök 44-64-es nagyságát. Ha szeretne jobban kinézni és kellemesebben
érezni magát, jöjjön és válasszon
a kínálatunkból. Az Önök Moletkája,
Rimaszombat, Vasút u. 9.
734-52

Auto - motor

Restaurant

Kassai út, Rimaszombat

Kacsaspecialitások:
Sült kacsacomb
Rozmaringos kacsacomb
Minőségi és olcsó elszállásolás
047/56 22 517, 0905 745 308
Felveszünk recepcióst, pincért,
szakácsot és kisegítő személyzetet
(ZŤP igazolvánnyal)
AUTOPREVENT kft.
STK – EK – KO Komplex szolgáltatások
Rendelje meg interneten: www.stk-rs.sk
vagy telefonon: 047/56 33 769.
Felveszünk technikust főiskolai vagy középiskolai végzettséggel

• Földmunkák minibagger-rel.
Tel: 0903 515 109.

148-52

EUROMOTEL

2009

KROSS-R s.r.o. - MUDr. Krosner Róbert

KARÁCSONYI AKCIÓ!

Vasút u. 23., Rimszombat

2010 január elsején nyíló gasztroenterológia, belgyógyászati és geriátriai rendelőjébe szeretettel
várja a betegeket.
A fent említett vizsgálatokon kívül kedden, csütörtökön és pénteken 15.00-20.00 közt radiológusunk a hasi szervek ultrahangos vizsgálatát végzi, nőgyógyászunk pedig ezen időpontokban
ultrahangos nőgyógyászati vizsgálatokat végez.
Időpontot 2009 december 16-tól a 047/55 22 684-es és a 0903 268 846-os telefonszámokon
lehet kérni.
2275-52

A vecseklői farmon 2,5-3 kilós
brojlercsirkék akciós áron, 10 €/kg
élősúlyban eladók.

1347-52

Hirdessen
magyarul is!

• Octavia eladó. Tel: 0908 160 477.
1306-52

• Favorit Forman gépkocsit vásárolnék. Hívni 15.00 óra után a 0915
330 630-as számra.
1346-52

VÉRT ADTAK
rimaszombati kórházban december
15.-én az alábbi személyek adtak
önkéntesen vért: Topor László,

Egyéb
• Fiúkorcsolyák eladók: 230 mm,
Botas valamint 240 mm, Attack. Biztosan megegyezünk. Tel: 5623 556
17.00 óra után vagy a 0903 284 364.
100-2

Pénzre van
szüksége?
Hívjon bennünket:0904 354 773

www.proficredit.sk

Vladimír Deák, Milan Baldovský, Eva
Poznánová, Ing. Michal Kováčik,
Kovács Zoltán, Kovács Andrea, Ádám
Róbert és Rudolf Pivarník Rimaszombatból, Emil Dérer Tornaljáról,
Richard Bálint, Lenka Kováčiková
és Peter Parobek Klenócról, René
Sýkora Hrnčiarska Vesből, Mária
Kromholcová, Eugen Csitneky és
Peter Petrok Nyustyáról, Bán Hanna
Bátkáról, Elek Béla Nagybalogról,
Ondrej Jurčák Orávkáról és Farkas
Dániel Feledről
Először adtak vért: Ondrej Parobek
és Pavel Parobek Klenócról, Bán
Imre Bátkából, Zuzana Jakubcová
Nyustyáról és Ján Nvota Osgyánból

HÍVJA: 0944 268 848
0918 403 115
www.peniazeprevas.sk

Most a 12,5 %–os állami prémiumhoz
üdülési csekket is kap.
Önökért vagyunk it t

sme tu pre Vás
Agentúrne riaditeľstvo

2186-36, 38

SZÜKSÉGE VAN
PÉNZRE?

Nyerjen többet akár
600 €-val mint más
lakástakarékpénztárban.

Tűzifa
eladó

M: 0918 426 522

2255-52
2168-37,41

Wüstenrot
stavebná
sporiteľňa, a.s.
Rimavská
Sobota

Ing. Zuzana Szamosová

Bélu Bartóka 2 ul. Bélu Bartóka 2.
Kubínyiho nám. 10
979 01 Rimavská Sobota
984 01 Lučenec
Tel.:Kontakt:
0907 648 805
Tel.:
0905 805,
444 542
047/56 27 054, 0907 648

0907 842 761

Novinky v roku 2009
Sporenie ISTOTA s najvyšším úrokovým
bonusom až 4 % (2 % p. a. + až 4 % bonus +
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Átadták
a díjakat

Jégkorong – II. liga

Lapunk 49. számában közöltük
a rekreációs
sportolók olimpiájának végeredményét. Képünk
az ünnepélyes
díjátadáson
készült.

HK Homonna – MHK Rimaszombat 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Rimaszombati gólütők: Ľubomír Bačkor (2)

Asztalitenisz – I. liga
Mind a két hazai mérkőzését megnyerte a rimaszombati Mladosť csapata
a hétvégi fordulóban.
Mladosť Rimaszombat – Eperjes 12:2

A hazaiak pontszerzői: Polgári 3,5, Voliar 3,5, Horváth 2,5 és Huszti 2,5
Mladosť Rimaszombat – Bártfa 10:4

Hazai pontszerzők: Polgári 3,5, Voliar 2,5, Horváth 2,5 és Huszti 1,5

Asztalitenisz – IV. liga – 11. forduló

Közlemény

Iskra D a S Nyustya–Mladosť Relax Rimaszombat C 15:3, Jednota Málinec–
STK Losonc (Kálnó D) 13:5, STK Losonc (Kálnó C)–STK Losonc (Kálnó B) 5:13,
SO Kisrőce–Tatran Breznička 14:4, DSTK Rimaszombat–ŠKP Rimaszombat
6:12, Mladosť Relax Rimaszombat B–STK Metabond Tornalja 17:

Szabad munkahelyek
könyvelő (kettős könyvelés): Agentúra aktuálnych realít, Rimaszombat –
szakirányú középiskolai végzettséggel * Asztalos, gyártásvezető: Indeco
kft., Rimaszombat – inaslevéllel ill. középiskolai végzettséggel. * alkalmazott
a call centrumban: Euroskola, Rimaszombat – szakirányú középiskolai végzettséggel * menedzser: COMPLEX BUILD- VARGA – szakközépiskolai végzettséggel * szakmunkatárs (folklór és népi hagyományok): Gömör-Kishonti
Népművelési Intézet, Rimaszombat – teljes középiskolai végzettséggel *
Rottne tipusú kihordógép kezelésében jártas gépészeket: DREVOSTAV, Czene
Zoltán – inaslevéllel * biztosítási ügynök: Kooperatíva Biztosító, Rimaszombat – teljes középiskolai végzettséggel.
Információ a 047/24 50 407 és 24 50 408-as telefonszámokon vagy személyesen a rimaszombati Munkaügyi Hivatalban – Cserencsényi u. 18., 214-es ajtó.
Érdeklődni a www.upsvar.sk-s internetes oldalon is lehet.

A MEDING cég köszönetet mond
mindazon ügyfeleinek, akik bizalommal
fordultak hozzá a 2009-es évben,
s mindenkinek boldog karácsonyt és
sikerekben gazdag új évet kíván.
2272-52

Minden kedves vásárlónknak kellemes karácsonyi ünnepeket és sikeres
új esztendőt kívánunk. Köszönjük,
hogy az idén a vendégeink voltak.
Jövőre immár kibővített keretek
között várjuk Önöket!
ZÁPAD PIZZÉRIA – KATONA BÉLA

A rimaszombati óvodák értesítik a szülőket, hogy 2009. december 28. és
2010. január 8. között a Hatvani I. u. 321. sz. alatt lévő óvoda áll az érdeklődők
rendelkezésére.

Érchegyi trilógia
A rimaszombati turistaklub szeretettel vár minden érdeklődőt Az érchegységi trilógia elnevezésű túráira. Az összesen három túra programja a következő:
1. Kirándulás a Fabová holára – Indulás 2009. december 26-án reggel 7
órakor vonattal Zbojskára. A közepes nehézségű 5-6 órás túra az időjárástól
függően vagy gyalog vagy sítalpakon lesz megtéve. Jelentkezni az akció vezetőinél lehet a 0911 207 185 és a 0918 501 287 mobilszámokon.
2. Szilveszteri kirándulás a Stolica hegyre – Indulás 2009. december 31-én
7 órakor az Arany Bika elől autóbusszal és személyautóval. A Mazda mikrobusz megáll negyed nyolckor a nyugat lakótelepen is. Az 5-6 órás közepesen
nehéz túra gyalogosan lesz megtéve. Jelentkezni az akció vezetőinél lehet a
0903 288 645 és a 0903 763 553 mobilszámokon.
3. Milan Tobiak Memoár – Indulás 2010. január 2- án reggel 7 órakor vonattal, majd autóbusszal Skorušinára. A közepes nehézségű 5-6 órás túra az
időjárástól függően vagy gyalog vagy sítalpakon lesz megtéve. Jelentkezni az
akció vezetőinél lehet a 0908 377 072 és a 0948 509 603 mobilszámokon.

Uszoda nyitva tartása október 1.-től
Hétfő: 8.00-15.00, 17.00-20.00 Kedd: 8.00-15.00 Szerda: 8.00-15.00, 17.00-20.00
Csütörtök: 8.00-20.00 Péntek: 8.00-15.00, 17.00-20.00 Szombat: 10.00-20.00 Vasárnap:
10.00-20.00
Ünnepi nyitvatartás: dec. 24., csütörtök: 08.00-12.00 dec. 25., péntek: 14.00-20.00 dec.
26., szombat: 10.00-20.00 dec. 31., péntek: 08.00-12.00 jan. 1., péntek: zárva
Január 2.-ától az eredeti harmonogram szerint üzemel.
Érdeklődni a 047/56 22 972-es telefonszámon lehet.

LILIPUT
gyerekruhák
(Rimaszombatban,
a posta mellett)

köszöni
a vásárlók ez évi
bizalmát,
kellemes
ünnepeket és sok
sikert kíván az
elkövetkező évre.

Téli stadion nyitva tartása
december 21.-2010. január
3. között:
dec. 21., hétfő: 9.00-11.30, 12.00-14.30
dec. 22., kedd: 9.00-11.30, 12.00-14.30,
17.45-19.00 dec. 23., szerda: 9.00-12.00,
12.30-15.00, 15.30-17.30 dec. 24., csüt.:
9.00-12.00 dec. 25., péntek: 9.00-11.30,
12.00-14.30, 15.00-17.30 dec. 26., szombat: 16.00-18.30, 19.00-21.30 dec. 27.,
vas.: 09.00-11.00, 11.30-13.30 dec. 28.,
hétfő: 9.00-11.30, 12.00-14.30 dec. 29..,
kedd: 9.00-11.30, 12.00-14.30, 17.45-19.00
dec. 30., szerda: 9.00-12.00, 12.30-15.00,
15.30-17.30 dec. 31., csüt.: 9.00-12.00
jan. 01., péntek: zárva jan. 02., szombat:
20.00-22.00 jan. 03., vas.: 09.00-10.30,
14.00-16.00
Érdeklődni a 0908 147 531-es
telefonszámon lehet.
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Aláírta a szerződést a rimaszombati és a miskolci röplabda klub
Történelmi jelentőségű megállapodást
kötött a rimaszombati VK Slovan női
röplabdacsapata a miskolci VSCI – MISI
ALBRECHT röplabda klubbal.
A szerződést rimaszombati részről Štefan Baláž,
a VK Slovan elnöke, míg a miskolci klub részéről
Illyés Miklós elnök írták alá a két klub főszponzorainak (Miroslav Juríček és Ádám Elemér ill. Albrecht
József) a jelenlétében. A szerződés sokrétű együttműködést kínál, hisz közös edzőmérkőzésektől
kezdve nemzetközi tornák szervezésén át egészen
az esetleges játékoscseréig kiterjed, s már az aláírás
után szóban újabb lehetőségeket is megvitattak,
így a miskolciak részt vesznek a Kurincon megrendezendő nyári strandröplabda-tornán, de közös
megegyezés alapján akár magyar extraligás bajnoki
mérkőzések megrendezésére is sor kerülhet Rimaszombatban. A szerződés a felnőtt csapatok mellett
kiterjed az ifjabb korosztályokra is. A szerződést
edzőmérkőzéssel majd közös vacsorával pecsételték meg.
A miskolci csapat, amely főleg középiskolásokból áll, s a magyar extraligában játszik remek színvonalú mérkőzést vívott a szlovák I. liga élén álló
hazaiakkal, s bár a második játszma végén egyik
játékosuk megsérült, a végére felőrölte a hazaiak

erejét, s 3:1 (23, -27, 22, 16) arányban legyőzte a vendéglátóit.
Štefan Baláž: Évekig remek kapcsolataink voltak a nyíregyházaiakkal és a gödöllőiekkel, amelyek
különböző okok miatt megszakadtak. Elég nagyok
Szlovákiában a távolságok, ezért kerestünk olyan
csapatot, amely földrajzilag is közel van, s a mieinkhez hasonló játékerőt képvisel.
Albrecht József: Nagyon örülünk ennek a kapcsolatnak, mivel fiatal csapatunknak minden edző-

mérkőzésre nagy szüksége van, s ez a mai meccs is
bebizonyította, hogy két hasonló képességű csapatról van szó. S fantasztikus a tornaterem is. Csak
remélni tudom, hogy kapcsolatunk hosszú életű
lesz, s idővel újabb és újabb lehetőségeket találunk
a közös együttműködésre.
További képek virtuális fotóalbumunkban
találhatók.
Kép és szöveg: jdj

Legyen
szerencsésebb
évünk!
Hektikus és bizonytalanságokkal teli
évet zártunk megannyi változással.
Januártól ismét kevesebben leszünk,
de azért megújult erővel és némileg
új grafikai külsővel jelentkezünk. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak
mindazoknak, akiknek szívügyük
volt a Gömöri Hírlap, s szerzőként,
terjesztőként, akár hűséges vásárlóként támogatták azt. Külön köszönet
a támogatóknak, s a hirdetőknek,
akik a gazdasági válság ellenére sem
pártoltak el tőlünk. Köszönöm eddigi
munkatársaimnak, Homoly Erzsébetnek és Milan Očenášnak a munkáját.
S kívánom mindannyiunknak, hogy
legyen az ideinél jóval sikeresebb és
szerencsésebb évünk! Viszontlátásra
2010-ben!
Juhász Dósa János

Gömöri Hírlap
Kiadja a Rimaszombati Városi Hivatal. Szerkeszti: Juhász Dósa János (tel.: 047/56 04 676, 047/58 11 310, e-mail: gomorihirlap@rimavskasobota.sk) A szerkesztőség címe: 979 01 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. Nyilvántartási szám: EV 2918/09 Terjeszti: A Mediapress és magánterjesztők. Kapható: a régió standjain, egyes boltjaiban, a postahivatalokban és a rimaszombati
Tompa Mihály könyvesboltban. Régebbi számaink a www.rimavskasobota.sk honlapon is olvashatóak.

