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Az állam kivonult
a régióból

Beszélgetés Cifruš István polgármesterrel
A karácsonyi ünnepek a számvetés ideje, amikor
leülünk megpihenni, végiggondoljuk, hogy mi is
történt velünk az elmúlt évben, és megtervezzük
a jövőt. Egy ilyen összegző beszélgetésre ültünk le
Cifruš Istvánnal, Rimaszombat polgármesterével.
Tavaly kezdte el a második polgármesteri
ciklusát. Mi az, amivel elégedett, s mit csinált
volna esetleg másképp?
Egy négyéves időszak nagyon kevés egy polgármester számára, ezért szerencsésnek mondhatom
magam, hogy még egyszer megválasztottak. Sok
elkezdett tervezet átcsúszott a második választási ciklusba, ezek közül is hadd emeljek ki hármat,
amit a prioritások közé soroltam. Sikerült lebontani a Meteor néven elhíresült romot, bevezettük az
ivóvizet Dúsára és Mezőtelkesre, valamint finisel a
téli stadion rekonstrukciója is. Ez utóbbit is szeretnénk befejezni az év végéig, s bízom benne, hogy
még sikerül pályázati pénzeket is szerezni rá. Az
örömem mégsem teljesen felhőtlen, ugyanis amíg
a városi hivatal munkatársai, a városi képviselők
mindent megtettek azért, hogy a városba eljussa-

nak a befektetők, és sikerüljön pályázati pénzeket is szerezni, addig az állam bácsi igen furcsa
szemmel néz ránk, s messze elkerüli a vidéket. Ez
persze nem két- vagy ötéves probléma, hanem az
elmúlt ötven év gyászos mérlege, s ezért az itt élő
tehetséges emberek jelentős része, ha neki megfelelő munkát akart találni, akkor kénytelen volt
elhagyni ezt a régiót. Mi csak az állam kasszáját
gyarapítjuk az adóinkkal, de vajmi keveset kapunk
vissza belőle. Nincsenek megfelelő autóutaink,
az infrastruktúra elmaradott, s bizony a fejlődés
ilyen körülmények között teljesen lehetetlennek
tűnik. Mert nézzük meg, hogy kik is maradtak Rimaszombatban? Azok, akik annyira lokálpatrióták, hogy nem tudják itthagyni a várost, valamint,
akiknek nincs hová menniük. S ha netán idevetődik valaki a kormányból, mindig azt mondom
nekik, hogy ne felejtkezzenek már el arról, hogy
itt is élnek emberek. A bíróság épülete ott áll katasztrofális állapotban, nincs szociális biztosítónk,
a kórház sincs befejezve.

folytatás a 3. oldalon

Pár évvel ezelőtt
jártam Cereden,
ahol közösségi
napot tartottak,
s amely alkalomból megnyitották a közös határátkelőt
is. Örültünk, mert nem
kellett hatvan kilométert
kerülni, hogy eljussunk a
határtól pampuskadobásnyira található településre.
Azok, akik a trianoni döntés
után a határ másik oldalára
kerültek, persze nem úszták
meg ennyivel. Évtizedekig
legfeljebb integethettek egymásnak, vagy ha át akartak
menni a rokonokhoz, netán
azok sírjához, kerülhettek jó
nagyot. S voltak évek, amikor
külön betétlappal, de legfeljebb évente kétszer. Ilyen
idők járták. Azon a bizonyos
közösségi napon a két falu
polgármestere beiktatott egy,
a határon átnyúló kötélhúzó
versenyt is. A határőrök valami engedélyre illetve annak
hiányára hivatkoztak, s
majdnem tettlegességre került sor az egyik falu vérmes
polgármestere illetve a szolgálati fegyverrel bebiztosított
aktakukac között.
Ma már ilyen dolgok nem
történhetnek... December
21-én eltűntek a sorompók,
s a földi halandókkal együtt
Gyurcsány, Simon, Csáky és
más politikusok is megmutatták magukat, s ígéretet
tettek, hogy soha többé. Már
csak a lelkekben kell lebontani a határokat, s odahatni,
hogy a budapesti és pozsonyi
nagyurak ne csak ünnepnapokon lássanak el idáig.
Juhász Dósa János
főszerkesztő
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Sajtótájékoztató a
figyelmeztető tábláért

S

ajtótájékoztatót tartott január harmadikán Rimaszombatban Simon Zsolt
parlamenti képviselő és Mészáros Gyula,
Tornalja alpolgármestere, akik arra hívták
fel a figyelmet, hogy bár a kormány szeptember 26-án hozott döntése értelmében január elsejétől az Osgyánt és Tornalját elkerülő gyorsforgalmi kerülőút ingyenes, ennek
ellenére a Nemzeti Autópálya Társaság még
mindig nem helyezte ki az erre figyelmeztető táblákat. Az autósok egy része ezért meg-

A karácsonyi
játék nyertesei

vásárolja a matricát, más része pedig inkább
az érintett helységeken hajt keresztül. Simon
azt is nehezményezte, hogy a kormány csak
az idei évre adott kivételt, noha a megépült
út nem tartozik az autópályák kategóriába,
és gyakorlatilag semmiben sem különbözik
azoktól az útszakaszoktól, amelyre csatlakozik. Az eredeti táblát azóta letakarták, s a
napokban várhatóan kihelyezésre kerül az
új tábla is.
(jdj)

Az első „újévi” baba megérkezett

K

arácsony alkalmából játékot hirdettünk. Az adventi koszorúnkon
hetente meggyújtott gyertyánk fényképe
volt a szelvény, amelyeket négy héten át
összegyűjtve meglepően sok kedves olvasónk visszaküldött a szerkesztőségünkbe. Új év másnapján megkerestük Cifruš
István polgármester urat, hogy húzza ki a
szerencséseket (felvételünkön), akiknek
értékes díjakat postázunk.
Az 1. díjat, Rimaszombat polgármesterének a díját Juhász Anna kapja Rimaszombatból; a 2. díjat, a Szövetség a Közös
Célokért ajándékát, a Szép Felvidékünk
című könyvet Vaskői Ildikó rimaszombati olvasónk nyerte; 3. díjazott a Gömöri
Hírlap főszerkesztőjének ajándékával,
a Musica Historica és Kobzos Kiss Tamás
Jelentem versben mesémet című hanghordozójával Vígh Ilona szentkirályi olvasónk lett gazdagabb; 4. díjként Gömöri
Hírlap előfizetést nyert a 2008-as esztendőre Kónya Klára rimaszombati olvasónk;
az 5. díjat a Tompa Mihály Könyvesbolt
300 korona értékű könyvutalványát Juhász Terézia abafalai olvasónk nyerte.
A nyerteseknek gratulálunk. Minden kedves olvasónknak áldásban gazdag, szebb
új esztendőt kívánunk. Reméljük, hogy
a jövőben is részt vesznek játékainkban.
Figyeljék lapunkat, mert hamarosan új játékkal jelentkezünk. Legyen szerencséjük
máskor is.
(Szerkesztőség, fotó: he)

Január elsején reggel 5 óra húsz perckor látta meg a napvilágot az idei első baba a rimaszombati
kórházban. Rácz Kevinnek hívják, 3420 grammot nyom és 53 centis, s a negyedik gyerek a családban. A huszonegy éves anyuka lapunknak elmondta, hogy bár nem tervezték, mégis nagy örömmel várták a baba érkezését, s megpróbálnak számára mindent bebiztosítani. Arra a kérdésre,
hogy esetleg vállalnának-e további gyereket, igennel válaszolt, bár hozzátette, hogy felnevelése
már komoly problémát okozna a szűkösen élő család számára. Kép és szöveg: kk

Jeles napok
Újév
Az ókori Rómában március elsejével kezdték az évet. Január elseje a Julius Caesar-féle
naptárreform után vált évkezdő nappá, melyet Janus tiszteletére nagy ünnepségekkel,
lakomákkal és ajándékozással ünnepeltek
meg. Magyarországon az egész középkoron
át az év kezdetét karácsonytól számították.
A január elsejei évkezdet a Gergely-féle naptárreform (1582) óta vált általánossá, végle-

gessé (1691). A változó évkezdet következtében az évkezdő szokások és hiedelmek
széthúzódtak az adventi időszak kezdetétől
március elejéig.

Vízkereszt napja
Január 6. − vízkereszt napja, a karácsonyi
ünnepkör zárónapja, ezután veszi kezdetét
a farsangi időszak. Háromkirályok napjának
is nevezik. Az egyház ezen a napon emlékezik meg Jézus megkereszteléséről, ekkor
szentelik a vizet és a tömjént. A szentelt
vízből a hívek vittek belőle az otthonaikba,

széthintették a szobában, az istállóban, a
földeken, hogy egészségesek legyenek, illetve a bő termés reményében, s azért, hogy
áldás legyen a házon. A keleti egyházban
a folyók megszentelése is szokás volt, körmenetben vonultak a hívek a folyóhoz, ahol
faragott keresztet vetettek a vízbe. Ebből a
szokásból alakult ki a házszentelés vagy koledálás szokása. Sok helyen a fiúgyermekek
eljártak a házakhoz „három királyt járni”. A
dramatikus játék azt a bibliai történetet meséli el, amikor a napkeleti bölcsek felkeresik
a kis Jézust.
Összeállította: Csölle Edit
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„Egy négyéves időszak nagyon kevés egy
polgármester számára” –
beszélgetés Cifruš István polgármesterrel
Juhász Dósa János

Pár éve Bugár Béla, az MKP akkori
elnöke nyilatkozta, hogy az a baj az itt élő
emberekkel, hogy csak a sült galambot
várják.
Nem hiszem, hogy Rimaszombat városa csak
a sült galambot várná, s rengeteget tettünk
azért, hogy idejöjjenek a vállalkozók, de azt
is látni kell, hogy 402 milliós költségvetésből nem lehet mindent megoldani. Tavaly is
nyereséggel zártuk az évet, s minden tőlünk
telhetőt megtettünk, s megteszünk a város
fejlődéséért. Az elmúlt években nagyon sokat pályáztunk, és szereztünk is pályázati
pénzeket az EU-tól, de nem lehet mindent
csak pályázatokból finanszírozni. Viszont
az államnak abból a pénzekből, amit adó
gyanánt elvitt, kutya kötelessége lett volna
vissza is forgatni. Még EU-s pénzekről szó
sem volt, amikor stabilizálni kellett volna a
régiót. 220 ezer fiatal hagyta el az országot, s
ezek igen jelentős hányada ezekből a régiókból ment el. A bíróság egykori épületét például 1993-ban adtam át kórházigazgatóként
az államnak. Azóta sem történt az állam
részéről semmi. De az sem mindegy, hogy
amíg például a megyéről Tiszolc 180 ezret
kap, mi 15 ezret egy évben. Ez a kormány is
már több mint egy éve hatalmon van, de mi
azt, hogy segíteni akarna ezen a régión, még
nem tapasztaltuk.
Milyen új befektetések várhatók
az idén?
A Sewon mellett egy olasz elektrotechnikai
cég, a Campagnaro Elettrotecnica létesít
üzemegységet az egykori dohánygyár épületében, s negyven munkahelyet hoz létre.
A kaszárnyarészleget sikerült ipari parkká
fejleszteni, s azt az épületet, amelyet átvett
a levéltár, szeretnénk kicserélni egy másik
épülettel, hogy a Sewon el tudjon ott helyezkedni. Van egy japán cég is, amelynek nagyjából ugyanaz a profilja, mint a Sewoné, de
nem biztos, hogy ezt az irányt kell tovább
erőltetni. Inkább az elektrotechnikára és az
építkezésekre kellene koncentrálni, hogy
idővel visszajöjjenek az emberek. Ebben talán besegít a határok megszűnése is.
Ön is ott volt Tajtiban, december 21én, amikor végleg megszűntek a határok.
Mennyiben segít ez bennünket?
Látta, hogy mennyi ember volt ott, s mennyien ünnepelték a határok elbontását a szlovák-magyar határon Királyhelmectől Rajkáig? Nagyon szeretek lejárni a a Medvesaljára,

azok a polgármesterek és az ott élő emberek
ugyanis nagyon sokat tettek a magyarság
megmaradásáért. Át kell élni azt az örömet,
amivel én akkor találkoztam. Még egy cigánybandát is levittem oda (felvételünkön).
Mik lesznek 2008-ban a prioritások
az Ön és a város életében?
Az iskolaügy, az épületek felújítása és Tamásfala infrastruktúrájának kiépítése, útjainak a rekonstrukciója. A költségvetésben
hagytunk tartalékot, hogy a pályázatok sikerességének függvényében lépni tudjunk.
Eladtuk a vízművek egy részét, már megjött
a pénz, ebből is tudunk gazdálkodni. A városnak ugyan vannak kölcsönei, de kinek
nincsenek? Annak idején felrótták Rudolf
Schusternek, hogy adósságokba verte Kassa városát, de Kassa mára egy inteligens,
kozmopolita város lett, ami Schusternak köszönhető. Schuster köztársasági elnökként
is mindig bejött, ha erre járt. Ez sokakról sajnos nem mondható el.
Februárban a képviselő-testület
értékeli a Gömöri Hírlap és a Gemerské
zvesti elmúlt évi tevékenységét, s akkor
döntenek arról, hogy eladja-e a lapot vagy
megtartja. Önnek mi az álláspontja?
Mindig is azt mondtam, hogy a két lapnak
magánkézbe kellene kerülnie, mert ekkor
ki lehet védeni a politikai nyomást, ami főleg választások előtt nehezedik rá. De ha jól
csinálják, akkor nyugodtan mehet tovább a
város kiadásában is, a lényeg az, hogy jól csinálják. Nem volt a lap könnyű helyzetben,
nehéz volt munkatársakat találni, de mára a
helyzet stabilizálódott, a két lap színvonala
is javult. A magyar lap regionálisként működik, s nagyon örülök, hogy Tajtiról vagy
Feledről olvashatok. Ugyanis ha jól megy
valakinek mondjuk Rimaszécsen, abból mi
is profitálhatunk. Én szeretem az őszinte
hangot is, csak azzal van bajom, ha névtelenül szólnak hozzá valamihez, s mondanak
mocskolódó véleményt, mint egyes honlapokon azt büntetlenül megtehetik. Sajnos, a
gyűlölet, a kapzsiság és az irigység eluralkodott az embereken 1989 után, s ez tükröződik ezekben a névtelen véleményekben is.
A legutóbbi képviselőtestületi ülésen
a legnagyobb vita a Ferenczy István Alapiskola körül alakult ki, s ebbe a vitába Ön
is beszállt. A döntést elnapolták a februári
ülésre.
A kérdésre két nézőpontból kell tekinteni. Először is 15 évvel ezelőtt egy új iskola
alakult, amelyért annak idején annyit harcoltunk. Az iskola felépült, s ha most azt

mondjuk az államnak, hogy bezártuk, akkor
kinevetnek. Azt, hogy csökken az iskolaköteles gyerekek száma, azt öt évvel ezelőtt is
tudtuk. Ezért kellett volna jól menedzselni
az iskolát, hogy a gyerekeket, s a felkészült
pedagógusokat az iskolába vonzzuk. De
ugyanígy a roma gyerekeket is meg kell fogni. Az utolsó ülésen tényleg szenvedélyes vitába keveredtem az iskolaügy képviselőivel
s egyes képviselőkkel, ugyanis az a szomorú tapasztalatom, hogy ha valami egyszer
megszűnik, azt már az Isten sem támassza
fel ismét. Az alapvető gond ott volt, hogy elcsalták a gyerekeket a másik alapiskolába,
elcsalták a református gimnáziumba, de ez
nem jelentette azt, hogy felemelték azon iskolák színvonalát is. Csak a legvégső esetben
lehet bezárni a Ferenczy István Alapiskolát,
s én nagyon remélem, hogy erre a lépésre
nem kerül sor, mert ez később kihathat a
magyarság sorsára is.
Mennyire elégedett a költségvetéssel?
Egészében véve elégedett vagyok, s még az
olyan állandó vitapartnereimmel, mint például Bán Zoltán, is meg tudtunk egyezni. Kapott az egyház, a kultúra és a sport is, s az
esetleges módosításokhoz is jó kiindulópont
az, amit elfogadtunk.
Az utolsó kérdésem a családra vonatkozik. Mit vár ettől az évtől a magánember Cifruš István?
Péter fiam 18, Tamás pedig 12 éves lesz az
idén, s így Péter komoly döntés előtt áll
majd. Bármit is végez majd, nagyon szeretném, ha itt maradna a városban. Édesanyám
tavaly átesett egy nagyon súlyos betegségen,
amihez sajnos hozzájárult a rimaszombati
kórház is, de szerencsére túl van rajta. Ha
egészségileg minden így marad, mint tavaly,
akkor nagyon boldog leszek.

fotó: Farkas Ottó
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Január 19-én Fábry emléknapot tartanak Rimaszombatban

Száz éve halt meg Fábry János
B. Kovács István

„Valósággal fogalommá változott az ő alakja
Rimaszombatban és Gömörmegyében. …
tisztesség illesse mindenkoron, ahol az
ő ekéje szántott, annak hosszú időre nyoma
marad a közélet terén”. A Rimaszombatban
megjelenő Gömör-Kishont c. hetilap 1908. évi
első száma búcsúztatta ezekkel a szavakkal
a december 28-án elhunyt Fábry Jánost. Ki volt
az az ember?

L

osoncon született 1830-ban. Tanulmá
nyait részben szülővárosában, részben
Selmecbányán végezte. Eperjesen bölcsészeti tanulmányokat folytatott, ahol tanárai
Hazslinszky Frigyes és a nagy tudású Vandrák
András voltak. Ifjúként vett részt a szabadságharcban, tanúja volt a gyászos emlékű világosi fegyverletételnek is. A szabadságharc
leverése után Jánosiban húzta meg magát,
mint nevelő. 1850-ben hívták meg tanárnak
az osgyáni evangélikus gimnáziumba. 1853ban ezt az intézményt egyesítették a Rimaszombatban levő református gimnáziummal és létrejött a híres Egyesült Protestáns
Gimnázium. Fábry egy esztendeig a bécsi
egyetemen tanult fizikát, vegytant, ásványtant és geológiát, majd hazatért Rimaszombatba és a gimnázium rendes tanára lett.
Itt működött – kilenc éven át igazgatóként
– egészen nyugdíjba vonulásáig, 1897-ig.
(Tanítványai közé tartozott Mikszáth Kálmán is.) Ezt követően írta meg 6 kötetben
az önéletrajzát, amiből azonban csak az első
maradt ránk. A Gömörország c. folyóirat idei
4. számában olvasható az első rész. (A Polgár
Info rimaszombati oldaláról is letölthető az
emlékirat. szerk. megj.) Sok tárgyat tanított,
de legkedvesebbek a természetrajzórák voltak, különösen a szeretetreméltó tudomány,
a növénytan. Mint botanikusnak, több cikkét
ismerjük (például) Rimaszombat viránya,
Gömörmegye viránya, és írt egy tankönyvet
is Növénytan elemi címen. Sok tanítványába
oltotta bele a növények szeretetét, kiemel
kedik közülük Richter Aladár, a későbbi neves kolozsvári professzor. A gimnáziumban
természetrajzi gyűjteményt is szervezett.
Gimnáziumi tanársága idején, 1868-ban,
Felsőbb leánynevelő intézetet is alapított,
melynek 1890-ig volt az igazgatója, amikor
is az intézményt átvette a város. (Ma a Tompa Mihály Alapiskola működik az 1907-ben
emelt épületében.) Részt vett ezenkívül a
rimaszombati Nőegylet szervezésében, sőt
1872-ben Műkedvelő Társulatot is alakított és
azt éveken át vezette. Vezető tisztségviselője volt az evangélikus egyháznak. Sokoldalú
ténykedése mellett maradt ideje és energiája a néprajzi gyűjtésre és publikálásra is. A

Nyelvőr hasábjain több kis írása jelent meg,
elsősorban adatközlő jellegűek.
A fokozatosan polgárosuló Rimaszombat
társadalmi-kulturális életének cselekvő részese, erjesztő kovásza volt.
Életének második felében a legtöbb időt és
energiát a megalakítandó múzeumnak szentelte. Ő volt a motorja annak a Gömörmegyei
művészeti és régészeti kiállításnak, amelyet
1882. szeptember 3-án nyitottak meg a mai
múzeumépület termeiben. A siker nem maradt el. A megnyitó másnapján tartották a
Gömörmegyei múzeumi egyesület alakuló
ülését, e napig nyúlik vissza az immár 125
éves Gömör-Kishonti Múzeum története.
Az újonnan megalakult egyesület s egyben
a múzeum igazgatója – ki más is lehetett
volna?! – Fábry János lett. A kiállítás anyagának egy részét a kiállítók a megalapítandó
múzeum számára ajándékozták, és az anyag
képezte a múzeum mai gazdag gyűjteményének az alapját. Az első műtárgyakat, Izsó
Miklós szoborterveit a még csak alakulóban
lévő múzeum egyesületnek a Petőfi-szoborbizottság ajánlotta fel – köztük a ma a Tompa téren álló szobor gipszmintáját is!
Kortársai megbecsülték, tisztelték.
Amikor 1990 tavaszán a Gömöri Múzeum
igazgatója lettem, első dolgom volt, hogy – a
változás jeleként – az igazgatói iroda falára feltegyem a múzeumalapító Fábry János
olajképét, s azt a bekeretezett emléklapot,
amelyet az intézmény 1900-ban, a párizsi
világkiállításon való részvételéért kapott.
Azt vallottam: a múzeum minden igazgatójának az alapító legyen a példaképe, illetve
azt a szándékot kívántam jelezni, hogy eljussunk oda, ahol egyszer már voltunk. A
múzeumalapítónak még abban az évben
időszaki kiállítást szenteltünk – megnyílt

december 12-én. 1991-ben újralapítottuk a
Fábry János által megálmodott és megszervezett múzeumegyesületet Gömör-Kishonti
Múzeum Egyesület néven. Alapszabályában
rögzítettük, hogy tiszteletbeli tagunknak tekintjük Fábry Jánost, s az ő neve jegyzi azt
a díjat, amelyet a Gömör kutatása, művészi
átlényegítése terén érdemeket szerzett személyeknek adományozunk. Újraindítottuk
az annak idején egyetlen évfolyamot megért évkönyvet, könyvsorozatot indítottunk
Gömör-Kishonti Téka cím alatt (eddig 13
kötete jelent meg), s nem utolsó sorban elindítottuk útjára a Gömörország c. évnegyedes folyóiratot, amely immár a VIII. évfolyamát jegyzi. Ebben folyamatosan igyekszünk
ápolni az emlékét (pl. Mikszáth-szám), az
egyik számában (2002/3) pedig kiemelt figyelmet szenteltünk a gömöri múzeumügynek, s azon belül Fábrynak. A Református
Tudományos Gyűjtemények 2003-ban, az
Egyesült Protestáns Gimnázium alapításának 150. évfordulójára készített kiállításán
is kiemelt figyelmet szenteltünk Neki. Azóta
is igyekszünk hűségesek és méltók maradni
az Ő emlékéhez.
A Fábry János kultuszának ápolását mások
is feladatuknak tartják. Így van ez rendjén.
Fábry mindenkié, aki vállalja. Pl. Vörös Attila dokumentumfilmet készített a Fábry János testi maradványait korábban őrző (ma:
rejtő), a kommunizmus idején felszámolt
régi temető sorsáról, s felhívta a figyelmet a
család leszármazottaira is. Minderről e lap
hasábjain is olvashattunk.
Január 19-én emléknapot tartunk. A GömörKishonti Múzeum Egyesület ünnepi közgyűlése keretében előadások hangzanak el, s
átadjuk a Fábry János-díjat.
Fotó: archív
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Rimaszombati siker Nagybarcán
A magyarországi Nagybarcán tizenegyedik alkalommal rendezték meg
a Tollas Tibor Szavalóverseny döntőjét, amelyen magyarországi, erdélyi és
felvidéki diákok XX. századi magyar
költők verseit tolmácsolták, de elhangzottak a verseny névadójának, Tollas
Tibornak az alkotásai is. Rimaszombatból három diák, Bodolló Nikoletta és
Martinovics János, akik a Tompa Mihály
Református Gimnázium tanulói, valamint Harman Hajnalka, a Kereskedelmi
Akadémia diákja is bejutott a döntőbe.
Martinovics János kapta a Tollas Tibor
Emlékére Alapítvány különdíját, míg
Bodolló Nikoletta és Harman Hajnalka
oklevéllel és értékes könyvcsomaggal
térhetett haza. (jdj)

A festészet biennáléja?
Nem akármilyen kiállítás nyílt a Rimaszombati Városi Galériában december
19-én, ugyanis ennyi neves alkotó még
soha nem találkozott ilyen kis helyen
– üdvözölte a megnyitón a vendégeket
Gabriela Garlatyová, a kiállítás kurátora. A tárlatra a szervezők hosszú ideig
készültek, amelyen nemcsak kortársak
munkáit láthatjuk, hanem neves, a tájainkon működött illetve innen elszármazott képzőművészek egy-egy alkotását is sikerült elhozni. Így Csontváry
Kosztka Tivadar egy fiatalkori festménye, de Szabó Gyula, Jaszusch Antal,
Bacskai Béla és Jakoby Gyula pár képe
is megtekinthető, mellettük a legfiatalabb nemzedék kapott teret, amelyek
meglepő módon kommunikálnak híres
kortársaik látásmódjával. Többek között Pál Ildikó, Petra Ševčíková, Martin
Moflár, Balázs István, Jarmila Džupová
és Vladimír Popovič különleges világába tekinthetünk be a február 15-ig látogatható kiállításon. (jdj)

Szétadták a lángot
A Betlehemi lángot 1986 óta hordják
a cserkészek szerte a világban, hogy
a szeretet ünnepe előtt bevilágítsák a
béke szimbólumával a lelkeket és az
otthonokat. A 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat december 20-án fogadta a
rimaszombati katolikus templomban a
Betlehemből majd Bécsből kézről-kézre
adva érkező lángot, mely eljutott a legtöbb magyar lakta településre, így ös�szekötötte a magyar családokat a Kárpát medence különböző pontjain. Azon
kívül, hogy bárki hazavihette a lángot,
a fogadó cserkészek két csoportban eljuttatták azt az öregotthonba, az alapiskolákba és a kórház újszülött osztályára. (he)
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Még a 2006-os esztendőben indult Rimaszombatban a Matica Slovenská helyi szervezetének az a kezdeményezése, hogy a Daxner téren
több neves szlovák személyiségnek is emléket
állítanak. A három sólyomhoz december 21-én
további öt szobor csatlakozott.

Jana Uhrinová, a Körzeti Hivatal elöljárója,
több városi képviselő és egyedüli magyarként Vörös Attila, a Bástya Egyesület elnöke.
Fotó és szöveg: moly

A

z avatóünnepségen szép számú közönség jelent meg, és a Bona Fide
vegyeskar, Marian Lacko valamint a szlovák
gimnázium diákjainak a közreműködésével
leleplezték P. K. Hostinský, Ľudovít Kubáni,
Ján Botto, Terézia Vansová és Ivan Krasko
mellszobrait. Az ötletgazda Peter Dragijský
nagy örömmel fogadta, hogy az elképzelései
megvalósulhatnak, s anyagiakkal több lakos,
vállalkozó, sőt Robert Fico miniszterelnök
is támogatta a szoborállítást. A maticások
tervei közt szerepel további híres szlovák
atyafiaknak való emlékállítás, mert ahogyan
beszédében Marta Hlušíková, a Szlovák Írószövetség képviselőjeként is kiemelte, fontos, hogy gyermekeinknek legyen hol megemlékezniük történelmünk nagy alakjairól.
Az ünnepségen elhelyezte koszorúját többek között Cifruš István, Rimaszombat város
polgármestere, Šimko József, a BBMÖ alelnöke, Jozef Markuš, a Matica Slovenská elnöke,

Százéves volt a Tompa Mihály Alapiskola épülete

A falak ereje védőjükben van
A Tompa Mihály Alapiskola ünnepelni
hívta december 17-én régi diákjait és tanárait,
hogy megragadjanak egy szeletet a jelenből,
s emlékezhessenek a múltra. Emlékesttel
tisztelegtek az ódon 100 éves iskolaépület
emléke előtt, amelynek ruhája ugyan már
megkopott, de még reménykedik a mielőbbi
megújhodásban.

A

z emlékezni érkezőket a Városi Művelődési Központ folyosóján már fogadták
is azok a tervek, melyeket az iskola padjaiból kikerült építészek készítettek, s amelyek
prezentálták, hogyan kellene kinéznie a rekonstruált épületnek, ha a szükséges anyagiakat, melyet európai uniós pályázatokból
remélnek, sikerül megszerezni. A színházterem nézőtere és kulisszái pedig megteltek a
régi hagyományokkal büszkélkedhető magyar iskola egykori s jelenlegi diákjaival és
tanáraival, hogy közösen emlékezhessenek
erre a nem mindennapi százéves érfordulóra. Az emlékesten fellépett Gyürke Etike és
Péter, Lévay Tibor, Lajka Katalin és Kónya Lí-

via, a Tóthné Mede Zsófia által vezetett Blaha
Lujza Vegyeskar, Baka Tamás és Kisbenedek
Regina, s nem utolsósorban a Kis Gömör és
az Új Gömör táncosai. B. Kovács István muzeológus megidézte az intézmény tervezőjét
és építőjét, Tóth Bélát s feleségét Schulek
Vilmát, akinek az ornamentikáiban máig
gyönyörködhetünk. Csúsz László jelenlegi
iskolaigazgató az 1953-as évektől napjainkig
adatokkal prezentálta, grafikonokon vázolta
az iskola diákjainak alakuló létszámát, emlékezett az intézmény egykori tantestületeire, pedagógusaira, igazgatóira.
Az egybegyűlteknek levetítették Gál Sándor
és Szászi Zoltán kisfilmjét, ahogyan a gyermek láthatja az iskola nagy, megráncosodott
épületét. Az emlékesttel felhívták a figyelmet, hogy bizony ezeket a ráncokat ki kell
simítani. A tervek elkészültek. A pályázat
kedvező elbírálásra vár. Reméljük, hogy az
épület újra régi fényében ragyoghat majd, s
még nagyon sok diákot nevel fel magyar közösségünknek. homoly
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Újra átjárható a Tajti – Cered határszakasz
Bánrévén is ünnepeltek
A Szentkirály–Bánréve határátkelőhelyen a szimbolikus sorompót a térség
megyei képviselői, a polgármesterek
és Barsiné Pataky Etelka uniós képviselő emelték ki és tették félre az útból.
A rendezvényen, amelyen körülbelül
háromszázötvenen vettek részt, az európaiságot, a nyitottságot, a korlátlan
együttműködésre nyíló lehetőségeket
hangsúlyozták a szónokok. Egy tornaljai
hölgy, Mészáros Piroska egy közel húsz
évvel ezelőtt tett fogadalmát teljesítette, s gyalog tette meg az utat Tornalja és
az egykori határ között.

Kötetlen találkozó Salgótarjánban
A rimaszombati Polgári László újságíró
nemrég a losonci Csúsz Péter megyei
képviselővel együtt a Salgótarjáni Polgári Kör vendége volt. A baráti találkozóra és beszélgetésre a több mint száz
éves múltra visszatekintő kör jelenlegi
elnöke, Brunda Gusztáv hívta meg őket.
A klubesten a Beneš-dekrétumok és a
szlovák-magyar kapcsolatok kérdésköre mellett a határmenti vállalkozói
együttműködés és a romakérdés megoldása is terítékre került.

Körzeti matematikaverseny
Gömöralmágyon
Gömöralmágyon az idén nyolcadik alkalommal rendezték meg az alapiskolák
körzeti matematikai versenyét, amelyen a hazai alapiskola diákjai mellett
a gesztetei, a feledi és a várgedei alapiskola diákjai vettek részt. A rendezvény
névadója az intézmény egykori két pedagógusa, Tóth József és Lukács László
volt. A megmérettetésen minden évben
a környék iskolái vehetnek részt, a tanulók nem kapnak bonyolult feladatokat, játékos formában vetélkednek egymással. A matematikaoktatók szakmai
napot tartanak, amelyen megbeszélik
a tanítással kapcsolatos feladatokat,
kicserélik a tapasztalataikat. A verseny
valamennyi résztvevője oklevelet kapott, s a szervezők úgy döntöttek, hogy
jövőre magyar nyelvből is megrendezik
a körzeti versenyt.

Balázs Emese

Álomból valóság. 2007. 12. 20-ról 21-re virradó éjszaka, 00.00 perctől a határnak már csak
szimbolikus jelentősége van Magyarország,
Ausztria, Szlovákia és Szlovénia között. Most
két határ menti községbe: Tajtiba és Ceredre
csalogatjuk Önöket.

N

em egészen egy kilométerre a szlovák-magyar államhatártól, a Csereshegység (Cerovská vrchovina) vulkanikus
eredetű hegyvidék gyönyörű természeti környezetében fekszik a festői szépségű Tajti
(Tachty) község. A község felett, a Meleg
hegy (Teplý vrch) lábánál ered a kis Gortva
folyó. A község közigazgatási területéhez
783 hektár tartozik, amelynek egy része a
Cseres-hegység Tájvédelmi Körzetben van.
Az Egyházasbáston lévő Szent Miklós templomhoz, és annak egyházi körzetéhez tartozó egyik faluként Tajtiról már 1290-ben
említést tesznek. A községről 1399-ben az
ajnácskői vár urának a birtokaként írnak. A
későbbiekben a falu a Tajty család tulajdonában volt, amely családot Ferdinánd király
1649. május 20-án nemesi rangra emelte, és
egyúttal címert is adományozott számukra.
A község történelmi neve a Tajty volt, a jelenlegi elnevezést 1948-tól használják. A falunak sokáig nem volt temploma, így az újkori
történelmének nevezetes eseményei közé
tartozik a római katolikus templom 2000ben történő felszentelése. A község ezen
domináns épülete a falu felett lévő dombon
épült, és a felszentelésekor a Rózsafüzéres

Szűz Mária nevet kapta. A község lakosainak
a száma kb. 560 fő, akik főleg földműveléssel foglalkoznak. A vidék jellegzetessége az
uborka- és dohánytermesztés. A lakosoknak kultúrház, futballpálya, vegyesbolt és
két vendéglő áll rendelkezésére. Működik itt
óvoda és alsó tagozatos általános iskola is. A
község kataszteri területén 24 ha alapterületű víztározó található, amely a közeli és a távolabbi környék horgászainak kedvelt helye.
A környező természetben a turisták könnyű
kirándulásokat tehetnek, és a hely alkalmas
agroturisztikai vállalkozások folytatására is.
A magyarországi szomszédos település,
Cered Nógrád megye északkeleti csücskében, Salgótarjántól 20 km-re az országhatár és Heves megye között található. A községtől nyugatra, a Medves hegység lábánál
ered a községet kelet-nyugati irányban átszelő Tarna. A település első írásos említése 1405-ből való (Chereg). A 15. században
egymás után a Szécsényi, a Guti, Ország,
majd a Losonci család bitokában volt. 1533ban Werbőczy István birtokába került. A barokk stílusú római katolikus templom 1755
és 1762 között épült, 1774-ben és 1884-ben
felújították. A fő- és mellékoltár, a szószék
szintén barokk stílusú. A XVIII. században –
valószínűleg a templom felújításakor, 1774ben épült a 13 méter magas, fazsindelyes
tetőzetű harangláb. A település – az érintetlen természeti környezet miatt – vonzza a
turistákat. Népszerű a négy gáttal megépített, közel 900 m hosszú horgásztó-rendszer.
Minden évben nemzetközi művésztábort
rendeznek a faluban.
Fotó: Vörös Attila

Új műsorrend a Pátria rádióban
Január 14-től ismét délelőtt 10 órakor
kezdődik a Pátria rádió magyar adása,
amelynek első két órájában a korábban
sugárzott műsorokat ismétlik meg. Friss
műsorral déli 12 órakor jelentkeznek,
s egészen este hat óráig közvetítenek
magyar nyelvű műsorokat. Hétvégén
reggel hét órától délután három óráig
várja a hallgatóit a magyar adás. (jdj)

Sok-sok éves álma valósult meg Tajti és Cered lakosainak, amikor december végén Magyarország és Szlovákia egyaránt
csatlakozott a schengeni övezethez, s átjárhatóvá váltak a határok. Családok, rokonok, barátok, ismerősök szakadtak
szét egykoron, akik nagy örömmel üdvözölték a sorompó eltávolítását, melyet a két község polgármestere és Simon
Zsolt országgyűlési képviselő fűrészeltek el. A tűzijátékkal egybekötött ünnepségen részt vett Cifruš István, Rimaszombat polgármestere is. Molnár Gyula és Czene Árpád polgármesterek (felvételünkön) pedig már éjjel elkezdték az együttműködési lehetőségek számbavételét, s őszintén remélik, hogy a szabad találkozások mellett gazdasági fellendülést is
hoz majd az átjárhatóság. (he)
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Szólt a nóta, zúgott a taps
Immár második alkalommal rendezte és
szervezte meg a simonyi Szivárvány Polgári
Társulás a regionális nótaversenyt. A PT
húzóemberei Lakatos Ernő és neje, Adrianna
szervezésből ezúttal is jelesre vizsgáztak.

A

színpadon héttagú cigányzenekar
húzta a talpalávalót. Molnár András és
ifj. Kalocsay Tibor prímások mellett Váradi
Bertalan, Molnár Géza, Molnár András, id.
Kalocsay Tibor és Cibula Géza képezték
a „vasbanda” egészét. A bemelegítőt az a
Simonyiból elszármazott Lakatos Géza szolgáltatta, aki jelenleg az osztravai Antonín
Dvořák Színház tagja. A szájából elhangzott
„darumadár”-ral már a közönség is emelkedett. A rimaszombati nótaéneklés sztárja,
Lévay Ágnes nem kisebb népszerűségnek
örvend ezen a tájon – az általa átnyújtott
nótacsokor nyomán szinte vörösre tapsolták a tenyerüket a jelenévők. Rigó Mónika
a messzi Somorjáról érkezett, bár anyja révén ő is simonyi gyökerekkel rendelkezik –
igazi gyöngyszem volt a teremben. Ő Bangó
Margit tanítványa, s jelképesen neki adta át
a stafétabotot a népszerű énekesnő. Cigánynótáival tapsvihart aratott, fütyült és sikoltozott a kultúrház zsúfolt nézőtere.

Tizenketten versengtek a zsűri kegyeiért,
meg a szebbnél-szebb és értékesebbnél-értékesebb díjakért. Mindenki egy-egy hallgatóval, andalgóval és csárdással mutatkozott
be. A II. regionális nótaverseny krónikájába és a nézők emlékezetébe a következő
előadók nevei íródtak be: Tóth Henrietta
(Óbást), Tamás Ágnes (Cakó), Ruszó Gyula
(Baracca), Tóth Nóra (Gömöralmágy), Ta-

Nógrádi Pedagógustalálkozó Füleken
December 8-án közel nyolcvan kíváncsi pedagógus tisztelte meg a XIII. Nógrádi Pedagógustalálkozót Füleken. A konferencia a kompetenciafejlesztés – használható tudás témát
fejtette ki kiváló előadók részvételével.

A

z Európa Parlament 2006-ban nyolc
kulcskompetencia fejlesztésében fogalmazta meg ajánlásait az uniós tagállamok oktatása felé, mintegy válaszként a
globalizációs kihívásokra. Az enciklopedikus
tudás helyett a használható tudás a lényeg.
Az iskolai tantárgyak hatalma leáldozóban
van, helyette a komplexitás veszi át a szerepet. Megváltozik a pedagógusok szerepe
is a fejlesztésben. A pedagógus nem a tudás
letéteményese, hanem a tanuló segítője az
ismeretszerzésben. Ehhez azonban szemléletet kell változtatni, mert a hagyományos
módszerek nem vezetnek sikerre. A Nógrádi
Pedagógustalálkozó közoktatási konferenciája a magyarországi tapasztalatot (Vass
Vilmos, Szivák Judit, Monoriné Papp Sarolta,
Szalkai Mária, Bognár Mária) mutatta be a
térség pedagógusai számára a téma szakavatott előadói révén. A konferencia zárásakor felvetődőtt, hogy az iskola képes-e
megszabadulni az évszázadokon át rámerevedett pedagógiai szokásoktól, képes-e
változni, a pedagógusok képesek-e a szem-

léletváltásra, megfelelni a kompetenciafejlesztés és minden más pedagógiai innováció
korparancsának. A válasz csak igen lehet,
mert a globalizált világ lényege a verseny, a
verseny alapja az alapos felkészülés, a felkészülés életeleme a tréning, az edzés, a versenyre készség. Ha a versenyző nem szerez
elég kondíciót, képtelen lesz a versenyre. A
konferencia végén Böszörményi István emlékezett Lóska Lajosra, a füleki gimnázium
egykori tanárára, születésének 90., halálának 20. évfordulója alkalmából.
Kép és szöveg: Ádám Zita

más László (Rimaszombat), Várady Béla
(Rimaszécs), Znám Árpád (Rimaszombat), Szarvas Irén (Simonyi), Rácz Róbert
(Rimaszécs) és persze az a dobogósak nevei.
A nótaversenyt végül Horváth Barna nyerte
Feledről a Baracáról érkezett Váradi Ivett és
a simonyi Lakatos Szabolcs előtt.
Kép és szöveg: Polgári László

Múzeumi
szalont
tartottak
Nagybalogon
Először tartotta falun a Múzeumi
szalont a Szlovákiai Magyar Kultúra
Múzeuma, mégpedig Nagybalogon, ahol
a vendég dr. Tamás Aladárné Szűcs Ilona
volt, akit a környéken csak Balogvölgye
tanítónénijének ismernek.
A teremben csupa egykori tanítvány ült,
akik lélegzetvisszafojtva hallgatták egykori tanáruk visszaemlékezését. Ilonka
néni Várgedén született még 1912-ben,
s a pozsonyi Magyar Tanítóképző Intézet elvégzése után került Runyára,
később Nagybalogra, ahol előbb nyolc
évet, majd tizennyolc év kihagyás után
további kilenc évet tanított. Innen került Bátkába, ahová követte a tanítványait, amikor a teljes szervezettségű
alapiskolát áthelyezték. Ilonka néni 95
éve ellenére ma is igen aktív, ő vezeti a
rimaszombati Magyar Nyugdíjas Kört.
(jdj)
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Emléknap a múltért a jövőnek Balogfalán

A jövő szorításában…

Azon túl, hogy ünnepre hívták, szomorú szívvel vett tudomást a falu egyik szülöttje, Mihályi Molnár László Balogfala egyre rosszabb
képet festő valóságáról, meg is jegyezte, olyan
mintha 50 évvel ezelőtt járna itt. Lepusztult
utcasorok, elhagyott házak... Ez a közösség
azonban élni akar, s maga is érzi, hogy a jövő
szorításában van, s igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy megmaradjon. S
minthogy nincs jövő múlt nélkül, emléknapot
rendez azzal a céllal, hogy felkutassa a közelmúlt helyi értékeit...

B

alogfalán, ebben a Gortva menti kisközségben nem először lehettünk tanúi
a Csemadok, az önkormányzat, az iskola és
az óvoda példás összefogásának. Ahogyan a
község polgármesterétől, Csörnök Györgytől
megtudtuk, a még tavaly december 8-án közös szervezésükben megvalósult emléknap
része annak a folyamatnak, amellyel szeretnének maradandót alkotni. Terveik között
szerepel a falu múltját bemutató könyv kiadása, kopjafaállítás és tájház létrehozása. A tavaly év végén szervezett emléknap
ügyesre sikeredett, melyből nem hiányzott
az ünnepi ebéd azokkal, akik Balogfaláról
származtak el; a néprajzi kiállítás azon eddig felgyűjtött anyagokból, melyeket egy jövőbeni tájházban szeretnének elhelyezni; G.
Kovács Gyula helytörténeti előadása, amelyből kiderült, hogy Balogfalát Farkasfalva néven már az 1300-as évek körül is emlegették; az ünnepi műsor a kultúrházban azok
fellépésével, akik máig igyekszenek megőrizni a falu hagyományait. Egy igazán értékes momentumra is sor került, amikor a
Bozó Erika igazgatását dicsérő egyre szebb
és otthonosabb külsőt és belsőt kapó iskola

(játszótér, új tornaterem, konyha, könyvtár,
számítógépterem) udvarában gyűltek össze
az emléknapra érkezők. Emléktáblát avattak
a nagy becsben tartott tanítómesterüknek,
Petik Gyulának, akit Balog Margit nyugalmazott iskolaigazgató méltatott. Petik Gyula
volt a helyi iskola első igazgatója, 1954-től
egészen 1972-ig állt az iskola szolgálatában,
s tavaly ünnepelték születésének 100. évfordulóját.
Nem megszokott, de igazán követendő példa emléket állítani az első fáklyavivőknek,
akikre az idősebbek még talán emlékeznek.
Mert valamelyest ezen is múlik, hogy meg
tud-e maradni egy közösség, meg Mihályi
Molnár László szavai szerint azon is, hogy
mennyire képes megtartani a magyar iskolá-

ját, a közösségi életet, hogy mennyire képes
összefogni az ügy érdekében. Kovács Tibor,
aki szintén balogfalai származású, balogfalai étoszt emleget, amikor azt idézi fel, hogy
nagyon sok értelmiségi gyökerei nyúlnak
vissza ebbe a községbe. A szomorú csak az,
hogy ma ezeket az embereket nem látjuk alkotni, itt Gömörben – konstatálja a valóságot
a füleki gimnázium tanára. Ehhez csatlakozik a kassai ipari megbecsült magyar tanárának, Mihályi Molnár Lászlónak kijelentése
is, hogy a község jövője azon is múlik, mit
tud kezdeni azzal, hogy tömegével hagyják
el a fiatalok ezen gömöri településeket a
jobb megélhetés reményében...
homoly, fotó: a szerző

Ki mit tud? Rimaszécsen
2007. november 30-a a Rimaszécsi Alapiskola életében a kultúra és az ifjú tehetségek
bemutatkozásának napja volt. Ezen a napon
szervezte meg a helyi alapiskola és az őt segítő
ROMARIM polgári társulás a roma származású tanulók tehetségkutató versenyét, a Ki
mit tud?-ot. Ez a verseny már második évben
került megrendezésre az Iskolaügyi Minisztérium támogatásával.

A

verseny iránti érdeklődés a tavalyihoz
képest nagyot nőtt, nemcsak a környékbeli, de a járás távolabbi iskoláiból is érkeztek tanulók, csoportok. Kihasználták azt
a lehetőséget, ami egy életre szóló sikerélményt nyújthat a tehetséges roma származású tanulóknak. Ezek a tanulók ugyanis az

iskolai tanulmányaik során nagyon nehezen
érnek el sikereket, de van valami, amiben ők
is tudnak produkálni, meg tudják mutatni,
hogy érdemes, sőt kötelességünk rájuk is
figyelni. A versenyzők kilenc kategóriában
mutatkoztak be versmondásban, prózamondásban, énekben, táncban, hangszeres játékkal. A versenyt az iskola igazgatója, Rapi
Valéria nyitotta meg, köszöntötte a megjelent tanulókat, pedagógusokat, szülőket és
a falu polgármesternőjét, s megkezdődött
a produkciók bemutatása. A nap minden
versenyzője győztes volt, hiszen volt bátorsága kiállni a sok ember elé és elérte, hogy
arra az időre mindenki csak rá figyeljen. Az
első helyeken a következő tanulók végeztek:
Máté István – Várgede (vers 1. kat.), Grľák

Krisztína – Tornalja (vers 2. kat.), Berki Julianna – Gömöralmágy (próza 1. kat.), Illés Klaudia – Bátka (próza 2. kat.), Rézműves Róbert
– Síd (népdal), Radics Róbert – Rimaszécs
(táncdal), Busa Viktor – Rimaszécs (hangszeres játék), Harkácsi Alapiskola (néptánc),
Rimaszécsi Alapiskola 3. osztályos tanulói
(modern tánc). Minden versenyző egy kis
ajándékcsomaggal és szép élményekkel térhetett haza, a legjobbaknak pedig külön figyelmességgel kedveskedtek a szervezők. A
rendezvényt a ROMARIM polgári társulás, a
Községi Hivatal, a Szlovákiai Magyar Szülők
Szövetségének helyi szervezete és az iskola
pedagógusai támogatták.
Újj Beáta

Visszapillantó
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A 2007-es esztendő első felének
krónikája a Gömöri Hírlap hasábjain
Zajos volt a 2007-es esztendő a nagyvilágban,
de nem mondhatjuk, hogy nem történtek érdekes események Rimaszombatban, a gömöri
régióban, sőt lapunk házatáján is. Két oldal
erejéig megpróbáltunk visszatekinteni az
elmúlt évre, s címszavakban kiemelni, hogy mi
volt számunkra fontos az elmúlt évben, s miről
is írtunk e lap hasábjain.
2007. január 2. * Pavol Piliarikot választották
Rimaszombat alpolgármesterévé. Emlékképek a karácsonyi koncertről, amelyen fellépett Tóth Vera és Petra Kepeňová. Az új évet
Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Egyház püspöke köszöntötte.
2007. január 8. * Klenócon a tűz martalékává
vált egy becses juhnyáj, és hárommilliós kár
keletkezett. Rimaszombatban Kovács László
lett a régi-új hivatalvezető. Bemutatkozott a
Ferenczy István Alapiskola mellett működő
Nyitnikék tánccsoport.
2007. január 15. * Nem csillapodtak a kedélyek egynéhány községben az önkormányzati választásokat követően, háborogtak Rimapálfalán, Cakón, Uzapanyiton,
Naprágyon. Nagybalogon a polgármesterváltás komoly változásokat eredményezhet,
számolt be Csúr Tibor, az új polgármester.
2007. január 22. * Nagy Ákos Róbert lett az
új esperes. Szellemváros lesz Rimaszombat
címmel arról közölnek írást, hogy vészesen
csökken városunk lakosainak a száma, míg
1998 elején még 25 500 lakosa volt Rimaszombatnak, addig 2007 elején már csak 24
100 főt számláltak.
2007. január 29. * Beruházások terén ígéretek voltak eredmények nélkül. Farsangolt a
péterfalai Csemadok. A rimaszombati piacról vallottak az árusok és terveiről számolt
be Ján Podhradský, a piac új tulajdonosa.
Bemutatták a meleghegyi vadasparkot, az új
tanösvényt.
2007. február 5. * Két lelkes ember, Csobó
Alica és Szántó Sándor meséltek terveikről.
Ahol a jó gyümölcsből kiváló végtermék lesz,
felsővályi és gesztesi pálinkákról vallottak a
szakavatottak. Farsangi népszokásokból válogattak Mag Erzsébet gyűjtései alapján.
2007. február 12. * Megoldatlan kutyaperek,
nem fértek össze a szomszédok. Boráros
Imre a rimaszombati tanulóifjúság körében
lépett fel a Magyar Kultúra Napján. Beszámolt a Csemadok nagybalogi helyi szervezete tevékenységéről, terveiről.
2007. február 19. * Kemény határozatokat hozott a képviselő-testület, zöld utat kapott a

kóreai befektető, megalakultak a szakmai
bizottságok. Péter András doktor beszámolt
az akkupunktúrás gyógymódról. Rák Viktória interjút adott.
2007. február 26. * Visszahívták az osztályvezetőket. Orosz István lett a MKP helyi szervezetének elnöke. Kiárusították a cukorgyárat,
a dohánygyárba olaszok települtek. Bemutatkozott a korszerű diagnosztikai centrum
a Rima partján.
2007. március 5. * Kitüntették Juraj
Wirtschaftert a Szlovák Vívószövetség érdemérmével. Több száz érdeklődő vett részt
a Sewon munkaprezentációján. Betörést
rögzített a városi kamera. Milen Erzsébet feledi lelkész vallott tevékenységéről.
2007. március 12. * Döntött a városi képviselő-testület, hogy többfunkciós sportcsarnokot építenek, felújították a Városkertet. Az
akasztóhegyi gyermekotthonba látogattak.
2007. március 19. * A márciusi ifjakra emlékezett a rimaszombati magyarság. Újabb szép
sportlétesítménnyel gazdagodott a város a
Ferenczy Alapiskolában átadott tornacsarnokkal. Az MKP tisztújító konferenciáján Simon Zsolt került a járási elnöki székbe.
2007. március 26. * Egerbe látogatott a rimaszombati küldöttség Apor Elemér író, költő,
újságíró 100. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségre. Panaszkodtak a rimaszombati postai szolgáltatásokra. Száz éves
volt a cserkészmozgalom, 35 millió cserkész
ünnepelt a világban.
2007. április 2. * Pozitívan értékelte a városi
rendőrök munkáját a városi képviselő-testület. Keresték a kátyúba került rimaszombati
futballra a megoldást. A Tanítók Napján a
város polgármestere fogadta a pedagógusok
küldötteit.
2007. április 9. * Juhász Katalin és Bozó Lake
Norbert a Pozsonyi Casinóban tea mellett
beszélgetett Juhász Dósa Jánossal. Felidézték a szabadkai török világot. Lajgút Tiborral
beszélgettek kiállítása kapcsán. Jótékonysági koncertet tartottak az orgonáért a református templomban.
2007. április 16. * A Rákellenes Liga 14. alkalommal szervezte meg a Nárcisszal a rák
ellen című gyűjtését. Köszöntötték Erdélyi
Géza püspököt 70. születésnapja alkalmából. Bemutatkozott a feledi Boglárka gyermektánccsoport. Új tévétársaság jött létre
GTV néven, Gál Sándor vezetésével.
2007. április 23. * Tizenhatodszor ünnepelték
a magyar szót a TMOVP versenyen. Rajtolt
a horgász és motoros idény. Megalakult a

Tompa Mihály Klub polgári társulás.

2007. április 30. * A Divosud színjátszó társulat kapta Rimaszombat díját. Hat órán keresztül tárgyalták a vagyonjogi kérdéseket a
képviselők. A Simonyi Zsigmond helyesírási
versenyen járásunk is képviseltette magát.
2007. május 7. * A városi képviselő-testület
nem adta el a Gemerské Zvesti – Gömöri
Hírlap regionális lapokat. A Városnapok felét
elmosta az eső, a szabadtéri rendezvények
egy része elmaradt. Felidézték a Fő téren a
május 1-i népszokásokat.
2007. május 14. * Megváltozott fejléccel jelentkezett a Gömöri Hírlap, a magyar szerkesztőség vezetésével Marta Kanalovát, a
Gemerské Zvesti főszerkesztőjét bízták meg.
Pádárban rendezték meg az Önkéntes Tűzoltók járási felkészültségi versenyét. Kiállított
Rimaszombatban az egri Eventus művészeti
iskola.
2007. május 21. * Rendkívüli ülésen tárgyalták a kurinci Zöld Víz üdülőközpont lehetőségeit a szakbizottságok. Tanácskoztak a
középiskolák igazgatói. Pál Ildikó hazatért,
s a képein azt az arcunkat mutatja, amelyet
nem szívesen látunk.
2007. május 28. * A rimaszombati kórház
eredményesen rekonstruálta a belgyógyászati pavilont. A Martinko Suháč Remény
Alapítványának jótékonysági koncertjén
Helena Vondráčková volt a sztárvendég.
Zászlót kapott a Tompa Alapiskola Miskolcról. Majálist tartottak Tamásfalván.
2007. június 4. * A Rima-lakótelep fájó pontja
a parkolóhely hiány és a süllyedő lépcsők a
lakóházak előtt. Támogatást nyertek a megyeháza egy részének a felújítására. A speciális alapiskola diákjai atlétikai versenyen
jeleskedtek. Bemutatkozott Herczeg Tamás
óramester.
2007. június 11. * Nagyszalonta testvérvárosába látogatott a rimaszombati küldöttség.
A Vagon projekt vándorkiállítás Rimaszombatban is állomásozott. Negyvenedszer rendezték meg a Kerékpárral a Tátra körül túrát
a Rimava Kerékpárklub tagjai.
2007. június 18. * A Városi Közterület-fenntartó Vállalat megnyitotta a nyári idényt. A
BBMÖ Rimaszombatban tartott munkaértekezletet, hogy a szociális és gazdasági problémákra megoldást találjanak. Kurilla Gábor
Viktor 60. születésnapja alkalmából a múzeumban tartott jubileumi kiállítást.
Összeállította: moly

Befejezés a következő számban

10 Közelet
Ajánló

Gömörország
A negyedévente megjelenő folyóirat
decemberi számának vezértémája Árpád nagyfejedelem és népe. B. Kovács
István vezércikke mellett Pósa Lajos
versét, Balázs István gondolatait és
Nevizánszky Gábor tanulmányát (A
honfoglaló magyarság régészeti kutatásának időszerű problémái a mai Szlovákia területén) olvashatják. B. Kovács
István a palócokról ír egy igen érdekes
eszmefuttatást, Major Zoltán pedig az
1890-es évek első felének gazdaság- és
társadalompolitikájáról értekezik. A
nagybalogi Tóth Lajos visszaemlékezéseiben a második világháború és a
munkatáborok poklába vezeti vissza az
olvasót. A Futárszalonban a száz esztendeje született Szabó Gyulára emlékeznek, akinek hátrahagyott verseiből
is közöl szemelvényeket a lap. Gaál Lajos a Dobsinai-jégbarlangot, míg Danis
Ferenc az egykori Szondy-emlékhelyet
mutatja be. Száz évvel ezelőtt halt meg
Fábry János, a lapban emlékiratának
első fejezetét is elolvashatják. Ebben a
számban is számtalan rendezvényről
számolnak be.

Gömöri Futár
Az első évfolyamában járó kéthavonta
megjelenő regionális lap hatodik száma gazdag olvasnivalóval jelent meg.
Hírt ad Csízfürdőről, amely község közel 30 milliós beruházással zárta a múlt
évet, Dereskről, ahol emlékművet és
emléktáblát avattak a II. világháborúban elesett hős katonáknak és a Csehországba deportáltaknak. Kiderül az is,
hogy hosszú idő után miről tárgyalt a
Tornaljai Képviselő-testület. Olvashatunk A. Marton Gyula könyvéről és
az SZMPSZ Nagyrőcei TV programjairól. Több értéket és értékes embert is
bemutat a Délgömöri-, Sajómenti- és
Túrúc Kistérségek Társulásának kiadásában megjelenő lap.

Balogfalai Hírmondó
A Balogfalai Önkormányzat és a Csemadok Alapszervezetének a lapja immár tizenkettedik alkalommal jelent
meg és informálja a polgárait a község
gazdasági és kulturális életéről és az
önkormányzat munkájáról. A tavalyi év
utolsó száma a jubileumi emléknapra
jött ki és betekintést nyújt a balogfalai
iskolai oktatás történetébe, Mihályi Edit
az elmúlt évek emlékeiről vall. Bemutatkozik Vojta Richárd várgedei plébános, s a Gortvamente rovatban ezúttal
Ajnácskőről olvashatnak.
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Czeizel Endre orvosgenetikus köszöntik a gömörieket

Sok szép gyermeket!

Gyakori szokás az új esztendő kapcsán
értékelni az eltelt évet s a jövendőbe jóslatokkal, jókívánságokkal belépni. Mindenkit
más jellemez, s mást remél. A 73 éves Czeizel
Endre szeretne hasznos maradni, de ahogyan
ő fogalmaz, ismerve politikusainkat, sok jót
nem várhatunk a 2008-as évtől, de hozzá teszi,
hogy mint orvosnak és tudósnak, eredményes
volt a 2007-es év.

T

öbb, mint 1000 családtervező kereste
fel, és remélhetőleg többségüknek hasznára is volt. Több, mint 20 angol közleménye
jelent meg az általa vezetett szakmai csapatnak a legismertebb nemzetközi folyóiratokban. Megjelenés alatt áll az USA-ban egy
könyvük is a várandóság alatti öngyilkosság során – sajnos – beszedett óriási adagú
gyógyszerek magzati hatásáról. Megjelent a
Festők-Gének-Szégyenek című könyve (benne a felvidéki Mednyánszky László, Szinyei
Merse Pál, Kassák Lajos). „Sajnos, a rajtam
kívüli világ elkeserít, soha nem tudunk kilábolni a turáni átokból, ami Széchenyi szerint
megfogalmazva: A magyarnak a legnagyobb
ellensége a magyar.” – mondja, miközben
arról is beszámol, hogy tele van újabbnál
újabb tervekkel. „Be szeretném fejezni az elmúlt évek kutatásainak folyatásaképpen az
anyai betegségeknek a magzat fejlődésére
gyakorolt hatásának kutatását. E téma lezárásaként egy könyvben szeretnénk összefoglalni sok új eredményünket. A szív fejlő-

Wass Albert *
Pogány újévi köszöntő

Hej emberek! Markomban sűrű
fekete vérrel telt kupa!
Ezzel köszönt rátok egy rongyos,
világgá űzött árva kobzos
utolsó Koppány-unoka!
Borra nem telt. Így hát kupámat
megtöltöttem bús magyar vérrel.
Hozzátok szólok emberek!
Héj, testvéreim, emberek
öt világrészen szerte-széjjel!
Ím alvadt vérrel telt kupámat
e rút világon végigöntöm
s magyar vér mellett, ahogy illik,
az új esztendőt ősi módra
zord táltos-szóval fölköszöntöm!
Babonát mondok, szörnyű átkot!
Vad mágiát, mely megfogan:
megátkozom azt, aki vigad!
Ki bort iszik, asszonyt ölel,
békében él és boldogan!
Mert jaj, véres nép ma az én népem!
Ordas vadak tépik a testét!
S kik elfordulnak tőle, hogy ne lássák:

dési rendellenességek kutatásában segítem
egyik fiatal munkatársam. Amolyan hobbi
témámként a nagy magyar festők betegségeiről tervezek könyvet írni, amely a 2007-ben
megjelent könyvemnek amolyan ikerpárja
lesz.” – árulja el lapunknak. Megtudjuk azt is,
hogy apai ősei Németprónáról származnak,
ahol a temetőben sok Czeizel pihen. Büszke
felvidéki származására, már csak azért is,
mivel a Felvidék adta a magyar kultúrának a
legtöbb géniuszt. „A gömöri embereknek jó
egészséget, sikeres munkálkodást, meg sok
szép gyermeket és unokát kívánok!”
Balázs Emese, fotó: Czeizel Balázs

átok marja ki két szemük világát
s pusztuljanak, ha gyászát elfeledték!
Méreggé változzék a bor minden pohárban
és tébolyult sikollyá a kacaj!
És szörnyű vész és halálhörgés légyen
és minden földi otthon porrá égjen
és minden céda ember benne égjen,
ki tudni arról semmit nem akar:
hogy miként pusztul börtönben, kínban,
vérben,
egy részvétlen világ közepében,
magára hagyott népem, a magyar!
* a magyar irodalom halála után felfedezett nagy alakja
január 8-án lett volna 100 éves.

Emlékezés Wass Albertre
A Bástya Egyesület szeretettel meghívja Önt
és kedves ismerőseit Vass Albert születésének
100. évfordulója alkalmából rendezendő filmvetítésre. Az Adjátok vissza a hegyeimet (2007)
c. dokumentumfilm - életrajzi film rendezője
Koltay Gábor, a főszerepben Rékasi Károly. Rimaszombati bemutató 2008. január 8.-án (kedden) 18 órai kezdettel a rimaszombati Magyar
Közösségi Házban!

Irodalom
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Pierzchala József
Felejthetetlen szilveszter
Az érkező unoka nemétől függetlenül meleg
könnyeket csal az öregkor kegyeltjeinek
szemébe.
– Ezért érdemes élni… – mondogatják. Az
érzés hatványozódik, ha későn kopogtat a
gólya, ha egyke a leszármazott, ha… Ilonka
életében egybevágnak az íratlan törvények.
A baba születésekor pezsgő pukkant. A csokorba kötött gratulációt őszinte kézfogás követte. A babalátogatás izgalmát rövidítette a
szülészeti osztályig vezető út.
– Csókolom! Kezét csókolom – köszöntötte a
csengetésre ajtót nyitó nővért az érkező maroknyi rokon.
– Az apuka? – kérdezte az elegáns szolgálatos nővér. Jóska kihúzta magát.
– Igen, igen az apuka – bizonygatta, fejbiccentéssel megerősítve.
– És, és! – türelmetlenkedett életében először, hebegve kipirult arccal.
– Nyugodjon meg az apuka. Egészségesek!
– mosolygott huncutul az ügyeletes a még
fel sem tett kérdésre. Jóska megölelte, arcon
csókolta feleségét, virágcsokrot nyomott a
kezébe.
– Láthatnánk…? – intett boldogan, megnyugodva.
– Természetesen – fordult sarkon a nővér.
– Virág Anna – tartotta kezében a pólyában
alvó csöppséget.
Visszaúton felszínre került a találgatás áradata.
– A homlokát, szemét a nagymamától örökölte – jelentette ki a nagypapa.
– Nem, nem beszélsz igazat – kapcsolódott a
heves vitába nagymama.
– A szeme a tiéd! – Jóska mosolygott. Az
idő múlása felejthetetlen értéket kovácsolt.

Batta György: Egy mondat
a szeretetről* (részlet)
Hol szeretet van,
Ott szeretet van
Nemcsak a Bibliában rögzült Isten
szavában,
Nemcsak jó anyák mosolyában
Megannyi mozdulatában,
Lelkük minden zugában
Ott szeretet van
Nemcsak bölcs vének tanácsában
Az évek ne a keserűséget teremjék benned
– a mérget –
Hol szeretet van,
Ott szeretet van
És nemcsak abban, ahogy mindegyik
gondolatban

Mennyi elhanyagolt érzés került előtérbe?!
Az újszülött, Vivike csillogó szemei nappalt
olvasztottak az éjszakával.
– Oá, oá – ébresztette környezetét. Imádta a
tejecskét, ennek megfelelően idő előtt kilépett a pólyából. Pici teste erősödött, tekintete naponta értelmesebb lett.
– Mamma! – hagyta el az első szó észrevétlenül szájacskáját. A valóság tartalma házon
kívül maradt. Naponta idősebb a baba. Az
első bizonytalan lépés reflexszerű, a következő imbolygó, óvatos. Elindult! Születése
évfordulóján körbejárta a szobát. Gondot az
ajtó küszöbdeszkája jelentette. Szótárának
értékes betűje, az „ö”. Hófehér kezecskéit
ölelésre tartva mozgatta ujjacskáit, finoman
ismételve: „ö”. Így került közelebb a környező tárgy, bokros gondjaival takaródzó nagyvilág vagy ölben pihenhetett, kényelmesen.
Előfordult, apja törökülésben a szoba közepén halkan tolmácsolta a kíváncsi béka és
a hosszúlábú gólya találkozását. Vivike egy
darabig szájtátva figyelt, amikor a gólya bekapta a békát, elkapta apja mutatóujját. A
szél eltakarította az erdő megunt levélruháját.
A tél varázslatában jégvirág díszítette az
apró ablakokat. A levegőben a karácsonyi fenyő utánozhatatlan illata kavargott. A fiatalok kéréssel fordultak a szülőkhöz.
– Szeretnénk az év utolsó napját baráti körben tölteni. Aludhatna nálatok Vivike? –
kérdezte Jóska. A kislány gyakran látogatta
nagyszüleit, akik a város peremén kertes
házban laktak. Evett, ivott, pihent, de éjszakára nem maradt. Rövid gondolkodás után
a kérésre rábólintottak a nagyszülők, akik
úgy tervezték, az esztendő búcsúztatását a
televízió előtt töltik. Mama berendezte a kis-

ágyat. Elkészült a több fogásból álló finom
vacsora. Az unoka a délutáni szánkózással
összekötött hóember építésekor alaposan
megnyílt.
– Mama, mamácska, mamucika, csokókát –
és Vivike megkapta a kedvenc Túró Rudiját.
– Papácska, séta! – Nyújtotta pici kezét.
– Havóka dadál – erre az öreg boxer helyére
feküdt aludni. Változott a légkör. Kellemes
környezetben észrevétlenül szervezett, irányított. Egyszeriben fényesebben világított
a lámpa. A könyvespolcon posztoló mesekönyvek a tarka szőnyegen hevertek. A sorok
közül előbújt Panni baba. És, Vivike boldogan
dalolta – Panni, jobb lesz jövőre … –
– Labdákat adok – dobta a játékszert tiszta
szívvel, ahogyan egy makulátlan őrangyal
teheti. Eltűnt papa reumája, szelídült mama
ingadozó vérnyomása. Az ünnepi vacsora
mellé mamácska pudingot kevert, vérpiros
szamócabefőtt díszítette.
– Egyél, aranyom – biztatta.
– Mit hozhatok még? – simogatta unokája
fejecskéjét. A kislány szeretetet adott és kapott, mosolyt fakasztott. Amikor kopogtatott
a fáradság, Vivike szép tisztán dalolta: Tente baba, tente – kedvenc vánkosára hajtotta
fejecskéjét. Az áramtalanított televízió előtt
féltő gondtól megfáradva aludtak a nagyszülők.
– Boldog újévet! BÚÉK – köszöntötték másnap a vigadalomból érkező fiatalok a családot.
– Vivike hogyan viselkedett? És a tévé milyen
műsort adott? – érdeklődtek kíváncsian. Ös�szenézett a két öreg.
– A kislány kész tünemény. Köszönjük életünk felejthetetlen szilveszterét – sóhajtották. Arcuk boldogságtól sugárzott.

Másokért dobban a költő-szív szakadatlan
Ahogy az anya is ott lüktet végig
a magzatban
Hol szeretet van,
Ott szeretet van
Nemcsak mikor az ujjak mell-kupolákra
simulnak
S forró szerelmi vágyban tüzesedve
a lázban
Hevülnek vörösre gyúlva akár az űrhajó
burka
Hol szeretet van,
Ott szeretet van
S fönnmarad holtodiglan
Nem számít, hogy a vágytól feszülő kupolából
Marad csak roskadt sátor az idő viharától
S már nem az ujjak – dermedt pillantások
Simulnak enyésző testmezőkre
Mik eltűnnek örökre

Hol szeretet van,
Ott szeretet van
Nemcsak az estben aláhulló pehelyben
E máris tökéletesben, mert arányaiban
Jövendő világok váza – és remekben,
Mert simulásában, arcodra hullásában,
Ahogyan gyöngéden megérint az éjben –
Abban szeretet van
S hol szeretet van, puska nem dörren,
Vér nem fröccsen, nem sújt tudatlan ököl
sem váratlan,
Edényeit a vér nem hagyja el a testben,
Kering erekben, nem buzog sebekben,
Torkolattüzek ibolyákban égnek csak, szelíd
lángban
Hol szeretet van,
Ott szeretet van
* Ezzel a versrészlettel köszöntjük a rimaszombati származású költőt 65. születésnapján.

12 Felhívások
2008 − a Reneszánsz Éve
Nem csak azért, mert Mátyás király 550 évvel ezelőtt került a magyar trónra, hanem
azért is, mert ismét olyan korban élünk,
mely alapjaiban változtatja meg világunkat.
A reneszánsz megújulás, újjászületés, az új
felfedezése, a régi tiszteletben tartása. A Reneszánsz Év célja, hogy a gondolkodó, kultúrára és az újra fogékony embert megszólítsa
az élet számos területén. Az évad a múlt,
jelen és jövő megbonthatatlan egységét veszi alapul, de mindig előre tekint. Higgyünk
benne, hogy egy kicsit mi magunk is hozzájárulhatunk a jövő alakulásához, újjászületéséhez. És tegyünk is érte…

XVII. Tompa Mihály
Országos Vers- és Prózamondó Verseny
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából
a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya, a Csemadok Művelődési Intézete az
SZK Kulturális Minisztériumának anyagi támogatásával meghirdeti a XVII. Tompa Mihály
Országos Vers- és Prózamondó Versenyt.
A verseny kategóriái:
I.kategória: az alapiskolák 1-3. osztályos
tanulói
II.kategória: az alapiskolák 4-6. osztályos
tanulói (a nyolcéves gimnáziumok
1-2. osztályos tanulói)
II.kategória: az alapiskolák 7-9. osztályos
tanulói (a nyolcéves gimnáziumok
3-4-5. osztályos tanulói)
IV.kategória: középiskolások (a nyolcéves
gimnáziumok 6-7-8. osztályos
tanulói)
V.kategória: egyetemisták, felnőttek
(korha tár nélkül)
VI.kategória: megzenésített versek – 12
éves kortól egyénileg vagy
csoportok ban
VII.kategória: lírai színpad, versszínpadi
összeállítások (korhatár nélkül)

A verseny fordulói és szabályai a 2008-as évre:
a) a véleményezések alapján javasoljuk a
két produkcióval való készülést az országos
elődöntőre (volt kerületi forduló)
b) a zsűri vitás esetekben kérheti a második
produkció előadását is
c) két helyszínre nem nevezhet be a versenyző
d) a jelentkezési lapon kérjük feltüntetni a
két választott mű szerzőjét és címét
e) a verseny szervezői meghirdetett díjat,
valamint a zsűri különdíját oszthatják ki
(versben, prózában) a hazai szerző művét
mondó legsikeresebb előadónak
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f) a rimaszombati országos rendezvény –
döntő, ahol az elődöntőben (volt kerületi
fordulón) előadott és díjazott (csupán egy)
produkcióval szerepel a versenyző
g) a volt kerületi fordulók tehát elődöntők,
ahol jelen kell lenni az országos zsűrit képviselő szakembereknek.
h) a zsűri nem adhat ki megosztott díjat. A
szervezők kérik a versenyszövegek leadását.
i) a tavalyi országos helyezettek az elődöntőkön (volt kerületi), fordulókon kapcsolódhatnak be a versenybe
j) az egyetemi fordulókat a Diákhálózat
klubjai szervezik
k) javasolt maximális időtartam 5 perc

Nevezési határidő 2008. február 8-ig a Csemadok területi választmányain.
Fordulók, időpontok:
1. osztály-, iskolai- körzeti és járási fordulók, megrendezési határidejük: március 8-ig
2. egyetemi fordulók: március 15-ig
3. az országos elődöntők (volt kerületi fordulók) megvalósításának határideje: április
2-ig
3. az országos döntő színhelye: Rimaszombat, időpontja: 2008. április 24-27.

sét január 31-e után a teljes létszám ismeretében teszik meg. Kérik, hogy a felkészítő
tanárok, szülők minél nagyobb számban
vegyenek részt az értékelésben.

XI. Országos Mécs László
Szavalóverseny
A Boldog Jövőnkért Alapítvány (8501 Pápa,
Pf. 192. Telefon: 003670 9484822 – Rátz Ottó
tanár, alapító, e-mail: bjal@freemail.hu) és
az Országos Mécs László Irodalmi Társaság
Mécs László premontrei papköltő szellemi
hagyatékát megőrizendő és ápolandó ismét
meghirdeti az Országos Mécs László Szavalóversenyt. Kategóriák: ifjúsági (14–18. év)
és felnőtt (18 év fölött). Jelentkezéseket csak
írásban fogadnak el. A versenyzőnek egy
szabadon választott és egy Mécs László-verset kell tudnia. Jelentkezési határidő: 2008.
április 30. A szavalóverseny időpontja és
helyszíne: 2008. május 24. (szombat), 10 órától a pápai Pedagógus Művelődési Házban.

Elérhetőségek:
Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya, Jesenského 5., 979 01 Rimavská
Sobota, tel.: 047/5623 112 mobil: 0907/87 14
51, e-mail: csemadokrsz@stonline.sk Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely,
P.O.BOX 16., Bacsákova 240/13., 929 01
Dunajská Streda, tel.: 031/552 24 78, mobil:
0905/358 529, e-mail: intezet@csemadok.sk
huszar@csemadds.sk; Konzultáció: PhDr.
Kamenár Horváth Éva, a Cemadok Művelődési Intézetének munkatársa, Hrobákova
4, 851 02 Bratislava, Tel.: 0908/ 585929,
0908/788855, e-mail: mkamenar@chello.sk.
A felhívás és a jelentkezési lap letölthető a
www.csemadok.sk honlapról.

IX. Kárpát-medencei
Rovásírásverseny és
találkozó
A Forrai Sándor Rovásíró Kör határon
inneni és túli magyar általános, valamint
középiskolás korú tanulók számára június
21-re hirdeti meg a 2008. évi Kárpát-medencei Rovásírásversenyt. A versenyre egyének
és iskolák is jelentkezhetnek 2008. január
31-ig kizárólag írásban. Minden egyéni jelentkező és iskolai felkészítő tanár a Forrai
Sándor Rovásíró Kör postacímén írásban:
1163 Budapest, Sasvár u. 53., a szaki1@
interware.hu, és szakacs.gabor@interware.
hu villámlevélen, továbbá levélben. (Fax,
azaz távmásoló nem használható) Távbeszélő: (00/36)1-403-1086, 06/30/431-1281.
Honlapunk: http://www.rovasirokor-forrai.
xw.hu. Az elődöntők egyes körzeteinek kialakítását és a résztvevők újbóli kiértesíté-

Horgászértesítő
A Szlovák Horgász Szövetség rimaszombati
szervezete értesíti tagjait, hogy a 2008-as évre
szóló horgászati engedélyek kiadását január
második felében kezdi el a szövetség székhelyén (Jesenský u. 5.).
Tagdíjak az idei évre:
Felnőttek: 700 korona
Ifjúsági (15-18 év): 400 korona
Ifjúsági (15 év alatt): 400 korona
Hozzájárulás a kurinci horgászház tatarozására (felnőtt és ifjúsági): 200 korona
Pontyfogási engedélyek: országos: 2000 korona, helyi: 1200 korona, szezonális (Meleghegy): 1100 korona, országos (gyermek): 600
korona, helyi (gyermek): 400 korona
Pisztrángfogási engedély: helyi: 1000 korona
Pontyfogási engedéllyel együtt: 700 korona
A hetven év feletti és a mozgássérült tagok
ingyen kapják a helyi pontyfogási engedélyt.
Új tagok beiratkozási díja: 3000 korona, 15
éven aluliaknak: 600 korona, horgásziskolát
végző gyerekeknek: 400 korona, előkészítés a vizsgára: 200 korona. Az évi nyolcórás
társadalmi munka nem kötelező a 18 éven
aluli és 60 éven felüli tagoknak és a rokkant nyugdíjasoknak. A le nem dolgozott
társadalmi munka ellenében 400 koronát
kell befizetni. A tagsági díjat március 31-ig
kell rendezni, ennek elmulasztása a tagság
elveszítésével jár. Felhívják a figyelmet az
állami horgászjegy beszerzésére, amelyet a
városi hivatal környezetvédelmi szakosztályán lehet beszerezni. Ennek hiánya komoly
következményekkel, legrosszabb esetben
szabadságvesztéssel is járhat. Fogadóórát
hetente, keddenként fél tíz és tizenegy között tartanak, de rendszeresen tájékoztatják
az érdeklődőket lapunk hasábjain is.

Hirdetmények
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VÉRT
ADTAK

GYÓGYSZERTÁRAK
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 2. hétre
Hétköznapokon
Dr. Max gyógyszertár a
Kauflandban 8-tól – 20 óráig

Szombaton
január 12. szombat
– Media gyógyszertár

január 13. vasárnap
– gyógyszertár a Kauflandban

FOGORVOSI ÜGYELET
január 12-13. szombat-vasárnap
MUDr. Kurák Ferenc
Vasutas utca 23.
Tel.: 0908 652 162

Megkérdezzük
a szakembert
Lapunk TANÁCCSAL IS
SZOLGÁLUNK címmel új
rovatot indít, amelyben
szakemberek (orvos,
állatorvos, jogász,
pszichológus…) segítségével
szeretnénk az Önök felmerülő
kérdéseire választ adni. Ha
valamit szeretne megtudni, de
esetleg nem tud vagy nem mer
személyesen megkérdezni,
ne habozzon, hanem írjon
nekünk. Kérdéseiket várjuk
telefonon, levélben vagy
e-mailben.

A rimaszombati kórházban 2007. december 18-én az
alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Ján Štefančík, Aladár Hegedüš, Ján Ivan, Dezider Bartók, Peter Bartók, Ján Nociar, Peter Murinček, Helena
Katreniaková, Ladislav Katreniak, Peter Ríz, Jaroslav
Turis, Renata Breznyáková, Ing. Magdaléna Bozóová,
Július Csízi, Anton Pindiak, Jozef Katona, Eva Poznánová,
Pavel Bokor Rimaszombatból, Miroslav Kováč, Ľubomír
Benco, Viera Illéšová, Diana Bencová, Milan Bobrovský,
Vojtech Radič, Matej Kaľavský Klenócról, Tibor Turčáni,
Jaroslava Bálintová, Eva Kolozsiová Rimaszécsről, Ján
Budai, MVDr. Milan Kamenský Tornaljáról, Csépe
György és Bálint Béla Balogfaláról, Tibor Sebök, Ľubica
Seböková Oldalfaláról, Jozef Uhrin, Margita Psotková
Szútorból, Jaromír Balciar Nyustyáról, Koloman Kankuja
Gesztetéről, Andrea Sendrejová Derencsényből, Alexander Viczén Gömörfaláról, Viktor Tóth Lőkösházáról,
Gabriel Benický Kövecsesről, Štefan Grebecz Bejéről, Kvetoslav Murín Alsó Kálosáról, Iveta Vozárová
Rimaráhóról, Stanislav Rohár Meleghegyről, Tibor Demeter Szentkirályról, Ladislav Piroška Otrokocsról, Bc. Andrea Turoňová Baktiról, Erika Molnárová Rimajánosiból.
Először adott vért: Martin Sihelský Rimazaluzsányból.
A rendkívüli véradáson az alábbi személyek adtak
önkéntesen vért:
Gejza Širák, Tibor Koto Lenkéről, Monika Sabóová,
Róbert Ádam Rimaszombatból, Gejza Tóth, Jozef Radič
Otrokocsról, Ladislav Gledura Tornaljáról, Ján Kántor
Feketemezőről, Agneša Gledurová Sajógömörről, Marian
Sendrei Rimaszabadiból.
Először adtak vért: Irena Kissová Gömörfalváról,
Ladislav Klemen, Zoltán Kováč, Ján Dorkin Tornaljáról.
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MOZIMŰSOR
Január 9.
(Szerda)
AGYŐ, NAGY Ő!
színes, amerikai romantikus filmvígjáték
Előadás kezdete: 17.45
és 20.00
*********
Január 11-12-13.
(Péntek-szombatvasárnap)
BEOWULF – LEGENDÁK
LOVAGJA
amerikai animációs
fantasy
Előadás kezdete: 17.00
*********
Január 11-12-13.
(Péntek-szombatvasárnap)
INLAND EMPIRE
amerikai-francia-lengyel
dráma
Előadás kezdete: 19.00

Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

Minden véradónak köszöni
a Vöröskereszt Rimaszombati Területi Választmánya
Tel: 0908 948 971

Meghívok
• Gömör-Kishonti Múzeumban 9 és 17 óra
között megtekinthető az Asztalterítés kultúrája néven nyílt kiállítás.
• A Városi Művelődési Központ Ganevia Galériájában továbbra is látogatható a Rovás
és az Oxymoron polgári társulások szervezésében nyílt Tábori anziksz című kiállítás.
• Tizenkettedik alkalommal rendezi meg
Rimaszombat városa az immár hagyományosnak számító farsangi bálját, amelyre az idén is Cifruš István polgármester
védnöksége alatt kerül sor január 18-án,
pénteken nyolc órai kezdettel a VMK
esztrádtermében. Az est során fellép-

nek a helyi IMPULZ táncklub tagjai Július
Schwarz vezetésével, egy kassai country
együttes valamint Peter Kuštár és zenekara
Pozsonyból (www.kustar.franko.sk). Információk és jegyek 800 koronás egységáron
a VMK pénztárában kaphatók hétköznap
8.00 és 16.00 között.
• A Városi Galériában megtekinthető
a Festészet biennáléja? című kiállítás
Balázs István, Bacskai Béla, Ján Berger,
Stano Bubán, Csontváry Kosztka Tivadar,
Jarmila Džuppová, Jana Farmanová, Zuzana
Flimelová, Jana Hýbalová Ovšáková, Július
Jakoby, Jaszusch Antal, Eva Krutáková, Martin Moflár, Pál Ildikó, Vladimír Popovič, Sza-

bó Gyula, Petra Ševčíková, Vladislav Zabel,
Boris Vaitovič művészek alkotásaiból.
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INGATLANOK

ÁLLATOK

* Öt ha föld eladó. Cím a hirdetési osztályon.
1501
* Idősebb házat veszek
Tornalján. Tel.: 0915 801 573
1373
Építkezési telket veszek Rimaszombatban. Tel.: 0905 713 670
1493
* Bérbe adok garázst. Tel:
5694 274, 0904 592 962
1518-1
*Családi ház 33 áras kerttel
eladó Kurincon a.349-es házszám alatt. Tel: 0902 680 358,
5631 861
005-2  
*Bérbe adunk irodahelyiségeket Rimaszombat központjában 44 m2-en vagy 90 m2-es
alapterületen. Tel: 047/5634901,
0908 508 195
015-2
*Majdnem befejezett családi
ház (tető alatt) eladó Szabadkán. Tel: 0905 446 136
018-2  
*Üzlethelyiségek bérbe vehetők Rimaszombatban, a Vasúti
utcában.Tel: 0910 667 325
020-3   

* Eladók elválasztott malacok.
Tel.: 0905 544 891
1606-5
* Eladó Rimaszombatban
fajtiszta csivava kutya, nagyon
szép. Tel.: 0903 697 783, 0908
964 778.
1511
* Eladók nyolchetes dobermann kutyák, beoltva. Tel.:
0905 357 884, 0905 357 993
1478
* Eladó 280 kg-os sertés, 36 Sk/
kg. Tel.: 0908 919 567
1479
* Eladók választott malacok.
Tel.: 0905 544 891
1606-5
*Sertés 110-150kg-os súlyban
eladó. Ár megegyezés szerint.
Tel: 0908 265 466
004-2
*120-180 kg-os sertés eladó, 43
Sk/kg-os áron. Kérésre meg is
tisztítják. Tel: 0907 857 117
011-2
Eladó Yorkshir terrier kölyökkutya. Tel: 0918 403115
1517-1

EGYÉB
* Cserépkályhát veszek. Tel:
047/56 94 753
1498
* Eladó új konyha bútor 2,8
m-es, mosogató dresszel 9000
koronáért, valamint Veronika
ebédlő bútor, sötétmahagóni
színű 14 000 koronáért. Tel: 0907
346 387
1599  
* Eladó pianino Petrof zongora és ülőgarnitúra. Tel.: 0911
257 303
1490-1
* Szállítás Aviával + ponyva +
költöztetés. Tel: 0905 922 756
1448-7
* Minőségi könyvelés. Tel: 0911
846 062
1394-14
+Gabona 750 Sk/q-es egységáron eladó. Tel: 0902 680 358,
5631 861
006-2        
Eladó Babetta és motoros kukoricamorzsoló
007-1  

ÁLLÁS
* Vadex k.f.t. kitanult húsfeldolgozót – elárusítót keres rimaszombati üzemébe. Magyar
nyelvtudás előny.
1470
* Nyomtatványok (helytelen
gáz- és áramszámla kiszámlázása esetén) kitöltését vállalom.
Tel: 0918 944 599

EUROMOTEL

Köszönetnyilvánítás

Restaurant

Kassai út, Rimaszombat
Köszönjük mindazoknak,
akik velünk voltak a számunkra annyira szomorú
pillanatokban, s elkísérték
utolsó útjára szeretett fiunkat. Köszönjük az őszinte
szavakat és a gyönyörű
virágokat. Misko igazi lokálpatrióta volt és nagyon szerette az itt élő embereket.
Michal Hlinka gyászoló
családja
Drevostav Feled
A termelés bővítése végett önjáró
Manitou rakodógépre illetve T815
gépre hidraulikus karral
gépkezelőket keres sürgősen.
Elvárásunk: önálló,
felelősségteljes munka
Kínálatunk: kiváló kereseti lehetőség
Belépés azonnal!
Tel: 0908 939856

meghívjuk Önt:
VADÁSZ
ÉTELEINKRE

ELSZÁLLÁSOLÁS
69 Sk-tól

Felveszünk:
pincért/-nőt.
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
www.euromotel.sk
Bérbe adok Rimaszombatban
- üzlet és irodahelyiséget SNP 18
(Sétáló utca)
- iroda és raktár helyiséget rámpával
is — areál STK
- üzemelő épület — Kassai út
Tel.: 0907 830 073

A Rimaszombati
Gömör–Kishonti múzeum
köszöni a bizalmat és az Új
esztendőben sok egészséget,
szerencsét és sok munkasikert
kíván az összes
kultúrabarátnak. PhDr. Oľga Bodorová
és Gömör-Kishonti Múzeum munkaközössége

A füleki Egyesített Szakközépiskola igazgatósága a 2008/2009-es tanévben az alábbi szakokon indít képzést:
Négy és ötéves technikusi képzés érettségivel:
2697 400 elektrotechnikai műszerész
2697 4 mechatronikai műszerész
Hároméves szakmunkásképzés:
2464 2 géplakatos
8541 2 díszműkovács és lakatos
2466 208 javító-műszerész – mezőgazdasági berendezések javítása
4567 201 mezőgazdasági gazdasszony
3355 2 asztalos
3370 2 kárpitos
6475 0 irodai asszisztens
Az utolsó éves osztályú diákoknak lehetőségük van:
hajtási jogosítvány – B csoport
hajtási jogosítvány – T csoport
hegesztő igazolvány – hegesztés Z – E1
hegesztő igazolvány Hegesztés: 135PBW W01 wmt10(t12)PF ss nb
hegesztő igazolvány – Hegesztés Z – M1
hegesztő igazolvány – hegesztés Z – T3a
központilag akkreditált CNC programozói tanfolyam
megszerzésére

BICYKLE – SPORT cég
Hviezdoslav u. 19,
Rimaszombat
(a Szociális biztosítónál)
Tel: 0475633764
Választék 100 kerékpárból, 2007-es modellek kiárusítása, 40%-os
kedvezmény Kellys,
Dema, Author típusokra. Eladás részletre
is. Garancialevél és
szervizelés.
Kapható szánkó, bob,
korcsolya, hoki.

Elérhetőség:
Kalinčiakova 1514/8, 986 01 Fiľakovo, Telefon/fax: 047/4511 969, telefon:
047/4511 970, villámposta: soufil @stonline.sk
2002

2898-48,50,51
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Sikeresen zárta az évet az ŠK Tempus
Hazai környezetben ért véget az év az 1999ben született játékosok számára. A kitűnő
hangulatban lezajlott tornán a hazaiak a harmadik helyen végeztek.

Poliak Andrej, Tomáš Kočiš, Martin Balciar,
Morong Jozef, Rapčan Daniel, Kovács Peter,
Juraj Janíček, Roman Vilček, az edző: Václavik
Ondrej.

Eredmények:
ŠK Tempus Rimaszombat – FK Erdőbádon
(Badín) 0:1
ŠK Tempus Rimaszombat – Dukla Besztercebánya 5:1 g. Rapčan (2), Morong, Nôta,
Kočiš
ŠK Tempus Rimaszombat – Tatran Eperjes
1:3 g. Poliak Andrej
ŠK Tempus Rimaszombat – MFK Rimaszombat 3:1 g. Morong (2), Poliak
ŠK Tempus Rimaszombat – MFK Kassa 1:0
g. Nôta
A torna legjobb góllövője az eperjesi Oliver
Mriglot lett, a legjobb kapusnak az ŠK
Tempus kapusát, Július Nôtát, a legjobb játékosnak a szintén tempusos Andrej Poliakot
választották.

Az 1997-ben született játékosok Besztercebányán zárták az évet, ahol a harmadik helyen
végeztek.

Végeredmény:
1. MFK Kassa, 2.ŠK Erdőbádony, 3. ŠK Tempus
Rimaszombat, 4.Tatran Eperjes, 5.MFK Rimaszombat, 6. Dukla Besztercebánya
Az ŠK Tempus összeállítása: Nôta Július,

Eredmények:
ŠK Tempus Rimaszombat – ViOn
Aranyosmarót 1:0 g. Václavik
ŠK Tempus Rimaszombat – Dukla Besztercebánya A 5:2 g. Václavik , Boroš (2) , Bial,
Múčik
ŠK Tempus Rimaszombat – Matador Púchov
2:1 g. Boroš (2)

Elődöntő:
ŠK Tempus Rimaszombat – MFK Léva 1:3 g.
Boroš
a harmadik helyért:
ŠK Tempus Rimaszombat – Dukla Banská
Bystrica B 12:1 g. Boroš (10), Kršák, Bial
A torna legjobb góllövője a rimaszombati
Gabriel Boroš lett.

Végeredmény:
1. Fomat Túrócszentmárton, 2.Slovan

Léva, 3. ŠK Tempus Rimaszombat, 4. Dukla
besztercebánya A, 5. Dukla Besztercebánya
B, 6. Matador Puhó, 7. Feketebalog, 8. ViOn
Aranyosmarót
Az ŠK Tempus összeállítása: Nôta Július,
Václavik Rasťo, Boroš Gabriel, Kršák Erik,
Múčik Zsolt, Maďar Štefan, Adrián Bial, az
edző: Milan Špaček.

A 2000-ben született játékosok
Nyitrára utaztak, ahol a hatodik helyen
végeztek.
Eredmények:
ŠK Tempus Rimaszombat – Nyitra B 3:1 g.
Jakub, Huška (3)
ŠK Tempus Rimaszombat – Slovan Pozsony   1:3 g. Jakub, Hruška
ŠK Tempus Rimaszombat – Máriatölgyes             
1:1 Jakub Hruška
ŠK Tempus Rimaszombat – Brumov                 
2:3 Jakub Hruška 2
ŠK Tempus Rimaszombat – Besztercebánya          
1:2 Renáto Babušák   
Végeredmény: 1. FA Brumov, 2. Nyitra K, 3.
Slovan Pozsony, 4. Zlín, 5. Besztercebánya,
6. ŠK Tempus Rimaszombat

Színvonalas mérkőzésekkel folytatódott
a feledi teremfoci torna
A 2. forduló eredményei:
FTC – Almágy 6:2 g. Trizna G. (3), Agócs-Kiss,
Somogyi, Petróczky – Molnár, Oláh
Matyas – Várgede 9:6 g. Šťavina M. (3),
Šťavina L. (2), Ruszó (2), Hriň, Tóth – Balogh
(4), Koós, Tamás
Böviba – Casablanca 3:3 g. Uhrin, Vincze,
Figei (öngól) – Váradi, Czene N., Boros
Zigo – Feled ifj. 3:3 g. Sťavina Z., Gombala,
Stanley – Výboštek, Éli, Barta G.
Gesztete – Balogfala 5:11 g. Csank (2), Kökény, Rácz P. id., Berki R. –
Árvay (5), Hanyus (3), Tankina (2), Szabó T.

A 3. forduló eredményei:
Feled ifj. – FTC 7:3 g. Éli (3), Barta G. (2), Tóth,
Výboštek – Szabó, Petróczky, Mlynarčík
Várgede – Böviba 6:16 g. Karkusz (2), Balog
T. (2), Gregus J., Tamás – Uhrin (6), Albert (3),
Czene (3), Trizna Cs. (2), Tóth, Köböl
Casablanca – Gesztete 19:3 g. Váradi (8),
Farkas (6), Boros (2), Pál (2), Tóth T. – Pádár
R., Kökény, Farkas (öngól)
Almágy – Matyas 4:18 g. Molnár T. (2),
Alabán, Vass – M. Sťavina (6), Hriň (4), Budai
(3), Ternóczky (2), Ruszó (2), Sťavina L.
Balogfala – Zigo 3:7 g. Hanyus, Szabó T.,

Árvay – Gombala (3), Sťavina L. (2), Slovák
R., Sťavina Z.

A 4. forduló eredményei:
Zigo – Casablanca 2:5 g. Sťavina L., Sťtavina
Z. – Farkas, Czene, Singlár, Tóth, Boros
Böviba – Almágy 24:4 g. Uhrin (11), Czene
A. (5), Albert (4), Köböl (2), Tóth G., Vincze –
Berki (2), Maksi, Alabán
Gesztete – Várgede 3:16 g. Kökény, Csank,
Balogh Cs.– Balogh T. (7), Karkusz (4), Busa
(2), Gregus J. (2), Gregus M.
FTC – Matyas 2:7 g. Agócs-Kiss, Petróczky –
Magdeme (3), Budai (2), Hriň, Ruszó
Feled ifj. – Balogfala 6:2 g. Éli (3), Barta G. (3)
– Tankina (2)

A góllövőlista állása:
1. Uhrin R. (Böviba) 18 góllal, 2. Balogh T.
(Várgede) 15 góllal, 3. Czene A. (Böviba) 14
góllal

Nézői vélemények:
MVDr. Éli István:
Minden pénteken várom Somogyi Zoltán
barátommal a tornát, minden meccsen ott
vagyunk, és szurkolok az unokámnak, aki a

feledi ificsapat oszlopos tagja.

Berki Pál:
A tavalyihoz képest a sztárcsapatok (Casablanca, Matyas) halványabb teljesítményt
nyújtanak, s nagy öröm számonmra, hogy
az ifjúsági csapatok (FTC, Feled, Balogfala,
Várgede) nagy elánnal és sportszerűen játszanak. Meg vagyok elégedve a játékvezetők
teljesítményével is.

Tankina József, Korlát polgármestere:
Először vagyok itt, mint néző, nagyon
élvezetes és jó meccseket láttam kitűnő
játékvezetés mellett.

A verseny állása:
1. Böviba

4 3

1

0

54:21

10

2. Matyas

4 3

1

0

37:15

10

3. Feled ifj.

4 3

1

0

21:9

10

4. Casablanca

4 2

2

0

30:11

8

5. Zigo

4 2

1

1

23:12

7

6. Várgede

4 2

0

2

36:33

6

7. Balogfala

4

1

0

3

24:29

3

8. FTC

4

1

0

3

12:27

3

9. Gesztete
10. Almágy

4 0

0

4

12:51

0

4 0

0

4

15:56

0
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Komanický helyett Vass
2007 végén nemcsak az óévet, hanem futballedzőt is búcsúztattak Rimaszombatban, 2008
elején pedig ki is nevezték az új szakvezetőt.
Mikuláš Komanickýt Vass Ferenc váltotta.

M

ikuláš Komanický, az FC Rimavská
Sobota vezetőedzője december végén
postán kapta meg a felmondását. Bár a hónap közepén még úgy nyilatkozott, marad,
végül asszisztenseivel, Marián Kudlíkkal
és Július Nôtával együtt távoznia kellett. A
polgármester és a klubvezetés a váltás két
fő okát nevezte meg: anyagi megfontolások
illetve problémás csapategység. A „drága”
Komanický helyett a tavaszi szezonban Vass
Ferenc fogja irányítani a csapatot, segítője
Danyi László, illetve a még játékosként is
aktív Piszár József lesz.

Mikuláš Komanický:
„Dühít, hogy így
rúgtak ki”

Mikor tudta meg a hírt?
December 28-án. Már készültem az új idényre, írtam az edzésterveket. Néhány ajánlatot
el is utasítottam, az élvonalból és a második
vonalból is. Dühít, hogy így és ilyenkor rúgtak ki, most már minden klubnak van edzője, egy fél évig nézhetem a falat.
Hogyan értékelné rimaszombati ténykedését?
Két nagyon szép évet töltöttem itt. Ha a
Tauris főszponzor maradt volna, biztosan
megnyertük volna az osztályozót, olyan jó
csapatunk volt. Amióta viszont a futball a
város fennhatósága alá tartozik, csak a polgármester és a csapatvezető törődik vele
szívvel-lélekkel. Kíváncsi vagyok, mi lesz végül a csapat sorsa.
Jó szívvel fog emlékezni Rimaszombatra,
vagy a befejezés mindent elrontott?
Amikor Eperjesről elbocsátottak, akkor is azt
mondtam, hogy a Tatran Prešov nem egyenlő Bogdanovskýval, aki kirúgott. A Tatran egy
nagy hagyományokkal rendelkező klub. Rimaszombat sem azt a néhány embert fogja
jelenteni számomra, akik miatt távoznom
kellett, hanem elsősorban a szurkolókat,
akik mindig a csapat mellett álltak.

Vass Ferenc:
„Még nem ígérhetek
semmit”

Az utolsó őszi mérkőzés előtt azt mondta, távozik, azután azt, hogy mégis marad. December végén viszont menesztették.
Igen, postán kaptam kézhez a felmondásomat. Az eperjesiek elleni meccs után úgy
egyeztünk meg a polgármester úrral, hogy
maradok, de valószínűleg áldozatul esett a
környezete nyomásának.

Gömöri

Vezetőedzőként mik a céljai?
Hétfőn, január 7-én kezdődik a felkészülés. Az első összejövetelen meglátjuk, hogy
állunk, kivel számolhatunk. Már nyáron elment hat kulcsember, azok, akik korábban
megnyerték a bajnokságot, és az osztályozóban próbálták kiharcolni a feljutást. Jelenleg
még azt sem tudjuk, egyben marad-e a mostani keret. Még nem jósolhatok vagy ígérhetek semmit.
Meglepte, hogy Komanický menesztése
után önt kérték fel a csapat irányítására?
Mikor megkaptam a város díját, leköteleztem magam Rimaszombatnak. Amikor a
főszponzor távozása után jött a hír, hogy
meg kell menteni a futballt, iparkodtam
jelentkezni: itt vagyok, ha a tapasztalatom-

mal, évek alatt felhalmozott tudásommal
segíthetek, szívesen megteszem. De nem is
álmodtam arról, hogy én még edzeni fogok.
Komanický leváltásának két okát nevezte
meg a város- s egyben klubvezetés: az
egyik az volt, nem elég egységes a csapat,
ellentétek vannak a játékosok között.
Ezt kellett orvosolni! Még Komanickýval is
beszéltem erről, amikor nem ment a játék.
Elmondtam, hogy szerintem nem a játéktudásban van a hiba, hanem pszichológiailag
kell helyreállítani a csapatot. Ezt el is fogadta, még anyagokat is cseréltünk, megosztva egymással a javaslatainkat. Egyik fő cél,
hogy a játékosok között kiderítsem, hogyan
látják egymást, milyenek a viszonyok.
A másik ok az anyagiakkal kapcsolatos:
a polgármester elmondta, Komanický
fizetéséből most az edzőt és a másodedzőt
is tudja fizetni.
Ahogy hallottam, mindig nagy nyomások,
viták voltak a fizetés miatt. Én mint hazai
edző álmomban sem követeltem volna an�nyi pénzt, mint Komanický. De szeretném
tisztázni: nem azért csinálom kevesebbért,
hogy én csinálhassam. Tartom magam olyan
jó edzőnek, mint Komanický! De én együtt
élek ezzel a klubbal, tudom, milyen helyzetben van, ilyenkor minden koronát meg kell
becsülni.
Mire lehet képes ez a gárda?
Két hét múlva már merek tenni valamilyen
kijelentést. Először meg kell várnunk, milyen
változások lesznek a keretben. Mert ha még
két–három ember elmegy, nem tudom, hogy
volna-e olyan edző, aki csodát tenne ezzel
a csapattal. Majd kiderül, képesek leszünk-e
elérni legalább az őszi szintet. B. T.

Cifruš István: Apám azt mondta, hogy a vadászat és a foci csak egy hobbi, de nekem mind
a kettő sok ősz hajszálamba került az elmúlt
félév során. Ma már mindkettő jól menő
üzlet. Átvettük a fociklubot ötmillió koronás adósággal, s mi be is jelentettük ebbe
az osztályba, meg is csináltuk erre az évre
a szerződéseket. Az igazi kérdés az, hogy
hová fogjuk bejelenteni a csapatot a jövő évben. Lehet, hogy csak a harmadik osztályba
nevezzük be, mert pénz nagyon kevés van,
szponzor is alig akad, sokan csak tanácsot
osztogatnak, kalácsot kevésbé. j
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