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Elindult a báli szezon
M

ár hagyományosan a város báljával indult
a báli szezon Rimaszombatban. Január 18án a VMK esztrádtermében közel 130 ember gyűlt
össze, amelyről nem hiányozhatott a város polgármestere, Cifruš István polgármester és a helyettese sem. A kulturális programban felléptek a helyi
IMPULZ táncklub tagjai Július Schwarz vezetésével
és egy country csoport Kassáról. Főleg a kánkán
nyerte el a bálozók tetszését. A talpalávalót Peter
Kuštár zenekara szolgáltatta Pozsonyból, de többen is kifejezték elégedetlenségüket, mivel a népi
zene nem nyerte el a tetszésüket. Inkább a DJ zenéjét választották. Cifruš István elárulta, hogy

nagyon szeret bálozni, s elsősorban a lassú zenét
szereti. „Mivel egész délután még a rendelőben
voltam, csak arra maradt időm, hogy felvegyem
a feleségem által kiválasztott öltönyt.” A polgármester felesége hozzáfűzte, hogy mindig a férje
dönti el, hogy melyik bálra mennek el, s ő választja
ki a ruhát is. A férje járja a világot, s mindig meglepi egy-egy ruhával. A bálról nem hiányozhatott
Pavel Piliarik alpolgármester sem, aki maga is zenél. Elsősorban a standardtáncokat, a keringőt és
a tangót szereti, de nem áll tőle távol a diszkózene
sem.
Kép és szöveg: kan/j

JÁTÉK!!! Nyerjen 1000 koronát és farsangi élő malacot!

A

héten új játékot indítunk. Az elkövetkezendő
három számunkban felteszünk egy-egy kérdést, mely mindig az előző lapszámban megtalálható cikkre vonatkozik. A Gömöri Hírlap 3. számban olvashattak írást egy méltatlanul elfeledett
gömöri festőművészről. Az e heti kérdésünk ehhez

Az Ön gyógyszertára

Rimaszombat ,Vasút u. 23

www.jazmin.sk

a cikkhez kapcsolódik: Hogy hívják azt a Kossuthdíjas festőművészt, aki 130 éve Pelsőcön született?
A helyes megfejtést a szelvényen – együtt majd az
5. és 6. számban feltett kérdésre adott helyes válasszal február 18-ig várjuk. A játékszelvényt a 12.
oldalon találja.

folytatás a 3. oldalon

Vadex, k. f. t.,

AKCIÓ

Hozza el a blokkot
a Hubertus (egykori Fatima)
Borozóból
a Perla étterembe,
és 55 Sk-ás menüt kap!

anuár 22-én tartotta első
ülését a rimaszombati
városi képviselő-testület,
amelyen mindössze két
napirendi pont szerepelt. A
képviselők most döntöttek a
város fejlesztési koncepciójáról, amely a 2007-2013-as
időszakban meghatározhatja
a város stratégiai mozgásterét. A huszonhárom képviselő közül huszonegyen
megszavazták a dokumentumot, ketten tartózkodtak.
A legtöbb kifogás amiatt
hangzott el, hogy az anyag
nagyon pontosan dokumentálja a város helyzetét,
rengeteg statisztikai adattal,
ugyanakkor ez is csak
általánosságokban beszél a
jövőről, s nem igen akar vagy
tud konkrét megoldásokat
kínálni. Egyes képviselők
emlékeztettek arra, hogy
már készült régebben egy
hasonló tervezet, s jobban
kellett volna arra építeni.

Rimaszombati Húsvár
Bartók B. 24, Rimaszombat
SZEBB LAKÁS,
SZEBB KÖRÜLMÉNYEK + TETŐK
www.valea.sk, valea@valea.sk

Nyustya, Francisci u. 167.

AkciÓ: hurka 77 Sk/1 kg
disznózsír 16 Sk/1db/500 g
Vasút u. 9, Rimaszombat
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Látogatás a Daxner
utcai óvodában

A Daxner utcai óvodában
magyar és szlovák nyelvű
csoport is működik.

A

z óvodások már lázasan készülnek a
közelgő karneválra, ami minden évben
emlékezetes s nagy élmény. Jól szórakoznak,
örülnek a jelmezeiknek s az apró ajándékoknak. A szülőkkel jó az együttműködés,
minden esetben támogatják az óvodát.
Emellett azonban a beiratkozások ideje is itt
van… Az igazgatónő, Elznicová Mariana felügyelet alatt két szlovák nyelvű csoportban
folyik az oktatás. A létszámuk 45, ebből 17
az iskolaköteles, 4 óvodást a szülei magyar
iskolába írattatnak, mivel vegyes családban
élnek. Az eddig évek tapasztalatai szerint a
lakóhelyükhöz közelebbi iskolát választják a
szülők. A magyar nyelvű óvodát, szintén két
csoportot Horváth Zsuzsa igazgató-helyettes
vezeti. A létszámuk 37, ebből 11 az iskolaköteles óvodás. Közülük ketten szlovák nyelvű
iskolába fognak járni, mivel a szülők szlovák
anyanyelvűek, csupán azért adták a gyerekeiket magyar óvodába, hogy tanulják meg
a nyelvet. A magyar óvodások többnyire a
Tompa Mihály Alapiskolában kezdik el a tanulmányaikat. Január 24. és 25-én tartották
a szülői értekezletet az iskolaköteles gyermekek szülei számára, akik találkozhattak

mind a két magyar iskola igazgatójával, akik
bemutatták az iskolájukat s beszámoltak
az eredményeikről. A szülőknek segítséget
nyújtott a Pedagógiai Pszichológus Tanácsadó iskolai pszichológusa, aki tájékoztatta
a szülőket az iskola érettségi tesztekről is,
amelyre minden gyermek névre szóló meghívót és időpontot kap.
A beiratkozás az óvodába február 1.-től március 15-ig tart. A szülők felelőssége eldönteni, hogy milyen nyelvű óvodát illetve iskolát
választanak a gyerekeinek, ami jelentősen
meghatározza az életüket. Semmi hátrányt
nem szenvednek azok a gyerekek, akik magyar nyelvű óvodába járnak. Olyan szinten
tanulják a szlovák nyelvet, hogy az iskolában könnyen elsajátíthassák a tananyagot.
Előny még az is, hogy egy intézményben
tanulnak, játszanak a szlovák nyelvű óvodásokkal, így könnyebben elsajátítják mindkét
nyelvet. A tapasztalat szerint a tanulók
csak akkor érnek el kiváló eredményeket az
iskolában, ha anyanyelvükön tanulnak, s így
szerzik meg alapvető tudásukat. Így sokkal
értékesebb emberré válnak, s könnyebben
érik el a céljaikat, álmaikat, vágyaikat.
Csölle Edit

Vélemény

Lapszérle
Új „H”arccal a lapért
Homoly Erzsébet
szerkesztő

A

Bástya Egyesület először 2007.
szeptember 21-én, másodjára
pedig 2008. január 21-én hívta meg
Rimaszombat és környéke lapunk
iránt érdeklődő polgárait. Köztudott,
hogy 2006 év vége óta nem volt magyar
főszerkesztője a lapnak, a napi munkát
külső munkatársak végezték. 2007. augusztus elsejétől azonban teljes állású
szerkesztőt kapva, szerkezetbelileg
megújulva, rovatokkal és külső munkatársak írásaival bővülve, statisztikailag
is mérhető változásokkal hétről-hétre
tarka tartalommal jelentkezik. November közepétől újra van főszerkesztője
is lapnak, az olvasók visszajelzései
pozitívak. A tavaly őszi és az idei fórum
között viszont hiába telt el négy hónap,
a feltett kérdések ugyanazok maradtak.
Február 26-án értékeli ugyanis a Városi
Képviselő-testület a szerkesztőségünk
munkáját és eredményeit, ahol azt is
eldönti, hogy magánkézbe bocsátja-e a
nagy múlttal rendelkező, szinte egyedüli magyar nyelvű regionális hetilapot.
Egy biztos, a magyarságnak szüksége
van az írott sajtóra is, ezért a tettek
mezejére kell lépni. Ehhez nélkülözhetetlen egy átgondolt koncepcióval
megerősített stratégia, de Ön is, kedves
Olvasó, hogy hetente olyan lapot kapjon a kezébe, amely megállja a helyét a
felgyorsult, szinte már-már értékvesztett szűkebb és tágabb pátriánkban is.
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Elfogadták a városfejlesztési
koncepciót a 2007/13-as időszakra
befejezés az 1. oldalról
Pavel Piliarik alpolgármester rámutatott arra,
hogy azt a tervezetet többször is értékelték, s
végül is lehetőség van ezt az új koncepciót is
az anyagi forrásoktól és lehetőségektől függően átértékelni, módosítani. Hacsi Attila a
Kassát-Zólyommal összekötő gyorsforgalmi
út fontosságáról beszélt, Cifruš István polgármester pedig azt emelte ki, hogy hiába a
város minden erőfeszítése, ha az állam mes�sze elkerüli a régiót. A koncepciót a bajmóci
székhelyű IBS Slovakia és a város képviselőinek a segítségével dolgozták ki. A cég képviseletében Jozef Puskajler projektmenedzser
a projektet bemutatva maga is leszögezte,
hogy a város koránt sincs irigylésreméltó
helyzetben, hiszen a járás az ország legproblémásabb régiói közé tartozik (igen magas a
munkanélküliség aránya, demográfiai hullámvölgyben van, az infrastruktúra is mes�sze az országos átlag alatt van), de az EU-s
projektek segítségével elindulhat a felfelé
vezető úton. Ehhez persze az is kell, hogy a
pályázatokat pozitívan bírálják el, s ehhez is

A város nevében a koncepciót Eva Muráriková,
a Stratégiai és Városfejlesztési Osztály vezetője
terjesztette elő, aki egyúttal a tervezet
főkoordinátora is volt
elengedhetetlen lenne az állam rokonszenve.
A koncepció végleges változatát napokon belül megtalálhatják a www.rimavskasobota.sk
honlapon is. (Lapunk következő száma részletesen is foglalkozik a fejlesztési tervvel.) A
képviselő-testület legközelebbi ülését február 26-án tartja.
jdj, fotó: kan

Klenócon is emlékművet emelhetnének

M

int Gömör egyik hírességének, Rimaszombatban egy mellszobrot is
kéne Jánošíknak állítani a Daxner téren.
Rimaszombatban ugyanis annyira beindult
a „mellszoborgyártó-futószalag”, hogy az
ember már meg sem lepődik, ki mindenki
kap mellszobrot városunkban. S állítólag
23 darab lesz... Egy ide vagy oda... Mindegy.
Nem is arról van szó, hogy az ember magyarként ,,fanyalog”, hogy a szlovákságnak
mennyi ,,nagy embere, neves személyisége”
– van, s azokról mindről szobrot kell alkotni
– helyes is számon tartani értékeinket
s értékadóinkat anyanyelv, nemzeti hovatartozás vagy vallástól függetlenül –, de ügyelni
kéne a városképre, s a tér esztétikumára is.
Nagyon úgy néz ki, hogy a szoborállítás-sorozat egyfajta kultúrtrucc. És ezzel nem azt
mondom, hogy nem tisztelem – és valamennyire ismerem is a (mell)szoborrá vált
irodalmárokat – művészeket, de kicsit rímel
az egész arra a kormánypolitikára, aminek

fragmentuma a napokban „elhangzott”.
Bár Robert Fico kormányfő példaképként a
betyárt, Jánošíkot választotta, nem biztos,
hogy az ő életformája az értékadó életforma. És a sorozatban gyártott mellszobrok
parkja is felemás felhangokkal kísért, mint
a kormányfő beszéde. A (mell)szobrokat –
mondjuk akár a városparkban is jobban
el tudnám képzelni. A Szlovák Tudományos
Akadémia munkatársa, Eva Krekovičová
történész szerint Jánošík a törvényszegés
szimbóluma. Jánošík egyébként mindössze
két „szezonban” rabolt, mégpedig 1711 és
1712 telén, amikor Klenócon tartózkodott
Uhorčík nevű barátjánál és rablótársánál. A
19. században számtalan mítosz keletkezett
Juraj Jánošíkról, amelyeket a kommunista
vezetők tovább erősítettek nemzeti hőst
kreálva belőle. Vagy van is már emlékmű? Értékadó? És az lesz a rimaszombati
Daxner-tér is? (rövidítve)
Kovács Tibor

A fórumon szinte minden magyar
városi képviselő részt vett, (jelen volt:
Rigó L., Főző Zs., Hacsi A., Pelle T., Sebők
V., Csobo A.) s magas fokú érdeklődést tanúsítottak a lap iránt. Eljöttek
a tanácskozásra a civil szervezetek
képviselői és magánszemélyek is, akik
hasznos hozzászólásaikkal segítették
munkájában a vendégként meghívott
főszerkesztőt, Juhász Dósa Jánost. (he)

A távhő ára februárban
ismét emelkedhet

A

képviselők a január 22-i ülésen módosították a hő árát is, január elsejétől 648,55 koronát számlázhat majd az
Energobyt 1 GJ-ért. A javaslatot az Energobyt
válallat nevében Ľudovít Hrmo terjesztette
elő. Az összeg 3,11 százalékkal alacsonyabb, mint amit az energiahivatal a tavalyi
évre meghatározott. Tavaly szeptember
és december között 639 koronát fizettek a

vásárlók egy GJ-ért. Hrmo beszámolt arról
is, hogy az előrejelzések nem túl biztatóak,
s a hőenergia ára a közeljövőben valószínűleg emelkedni fog, hiszen a földgáz ára is
folyamatosan emelkedik, s nem kis mértékben függ Oroszországtól is. A tárgyalások a
Szlovák Gázművekkel jelenleg is folynak,
legközelebb február végén kerülhet sor
újabb változásra. jdj
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Különfélék
A per folytatódik
Simon Zsolt, volt mezőgazdasági miniszter ellen adott be még a múlt évben
keresetet Marián Záhumenský, a tárca
akkori államtitkára, mivel úgy véli,
hogy Simon Zsolt polgári és szakmai jogokat sértett kijelentéseivel a dohánykvóták és támogatások kapcsán. A peres eljárást november 27-én tárgyalták
először, s múlt héten január 22-én
került sor a következő tárgyalási napra
Rimaszombatban. Simon Zsolt szerint
az egykori államtitkárhoz közel álló cég
több mint négymillió koronás dotációt
kapott, minden bizonnyal törvénytelenül. Az MKP-s országgyűlési képviselő
lapunknak elmondta, hogy több kérdés
tisztázására sort kell még keríteni,
hiszen két adásvételi szerződést is
nyilván tartanak különböző helyszíneken és eltérő dátumokkal. S rávilágított
arra is, hogy szükséges Fico kormányfő
tanúkénti beidézése is. A bírósági eljárást április 15-én folytatják. (he)

Rimaszombat rangos
kiállításon
Január 17. és 20. között rendezték meg
a XXIV. ITF Slovakotour kiállítást a
pozsonyi Incheba kiállítócsarnokában,
amelyen Rimaszombat is képviseltette
magát. A Slovakotour a legnagyobb
idegenforgalmi kiállítás hazánkban,
amelyet több kísérőrendezvénnyel is
egybekötöttek, így megrendezték a
Danubius Gastro elnevezésű gasztronómiai kiállítást, de a film szerelmesei elnézhettek a Camera Slovakia fesztiválra
is. Közel 880 kiállító tette tiszteletét a
kiállításon 32 országból, s több mint
60 ezer látogató volt kíváncsi rájuk. Az
érdeklődők igen pozitívan értékelték
a Golf és Wellness szekciót, amely az
egészséges életmódhoz nyújtott fogódzókat. Városunkat komplex kínálattal
a Sajó-Rima Eurorégió képviselte abban
a reményben, hogy ez már az idén meglátszik a városba valamint a régióba
látogató turisták létszámán. A rendezvényre jövőre január 22. és 25. között
kerül sor. (j)

Akadálymentesített VMK
Akadálymentesítették a rimaszombati
Városi Művelődési Központ szociális
helyiségeit. A toalettet gond nélkül
használhatják a mozgássérültek és a
kerekesszékben ülők is. Amint Ľubomír
Šárik igazgatótól megtudtuk, az átalakítást saját forrásból végezték el, hiszen
szeretnék, ha ezek az emberek is eljuthatnának a VMK rendezvényeire. (kk/j)
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Beszélgetés Csúsz Lászlóval és Kubačka Gizellával

Két iskola, nem egy helyzet
A

napokban zajlanak a beiratások az
alapiskolák első osztályába. Rimaszombatban három magyar alapiskola van,
de mivel az elmúlt években a város és a
régió demográfiai hullámvölgybe került,
a leendő elsősök száma is radikálisan
megcsappant. A Ferenczy István Alapiskola
az idei tanévben már nem tudott ötödik
osztályt nyitni, ezért veszélybe került az
önállósága is.

Kubačkáné Árvay Gizella,
a Ferenczy István Alapiskola igazgatónője
Nem titok, hogy amióta 1992ben megalakult az iskola,
évente csökkent a gyerekek
száma. Ez nem igazgató- és
minőségfüggő, hanem a demográfiai hullámvölgy hatása. S
amikor megnyílt a református gimnázium, a
létszám hirtelen csökkenni kezdett.
Ez rendben is van, de megnézvén az
évfolyamkénti eloszlást, az idén rekordszámú ötödikes van a Tompa Alapiskolában.
Tizennégy negyedikessel zártuk a tavalyi
évet. Heten közülük a református gimnáziumba jelentkeztek, s mivel nem maradt
elegendő számú tanuló (egy osztály megnyitásához minimum 12 gyerek kell), a többiek
átmentek a Tompa Alapiskolába. Mindezt
előre látván, már májusban tárgyaltam
Sebők Attilával és Csúsz Lászlóval, de nem
sikerült eredményt elérni. Emellett komoly
propagandát végeztünk falun is, de az a
tapasztalatunk, hogy a vidékieknek a rimaszombati magyar alapiskolát még mindig
kizárólag a Tompa Alapiskola jelenti.

Mivel mindenki tudja, hogy Damoklesz
kardja ott lóg az iskola felett, nem érinti
ez kétszeresen is hátrányosan az iskolát a
beiratkozásoknál?
Már most is érezzük. Több olyan szülőt is
megszólítottunk a lakótelepen, akinek elsős
lesz a gyereke, de már negyedikesek szülei
is nyilatkoztak, hogy nem akarják bizonytalan helyzetben hagyni a gyereküket. Sokszor
még annak a szülőnek is kényelmesebb a
másik alapiskolába hordani a gyerekét, aki
itt lakik kint. Reggel beviszi kocsival a gyereket a városba, s onnan mehet zeneiskolába
vagy különböző szakkörökbe.

Csúsz László,
a Tompa Mihály Alapiskola igazgatója:
A jelenlegi helyzetet már évekkel ezelőtt is lehetett látni, s mi
nem csábítottunk el senkitől
sem gyereket. Nekünk tavaly
48 negyedikesünk volt, s ehhez
jöttek még faluról gyerekek. Így
is több gyerekkel számoltunk, de például
a Dúsai úti alapiskolából nyolc gyereknek
kellett volna hozzánk jönnie, de csak kettő
jelent meg a tanévkezdéskor. Hat gyerek a
speciális alapiskolán kötött ki.
S mi lehet az oka, hogy ide jön a gyerekek
zöme, holott az egy új iskola vadonatúj
tornateremmel?
A mi iskolánk a város központjában van,
hosszú ideig az egyetlen magyar alapiskola
volt, s így megvannak a maga hagyományai. Nemrég ünnepeltük az iskolaépület
százéves évfordulóját, míg maga az iskola 55

éves. A szülők, nagyszülők zöme is ide járt
iskolába. A vidékiek pedig még jobban ezt az
iskolát látják, hiszen egy feledi, bátkai szülő
el se jut a Nyugat lakótelepre.
S mennyi magyar gyereket visznek el a
szlovák iskolák?
Pontos adataim erről nincsenek, de ha évfolyamonként kb. 5-10 gyereket számolunk, az
kilenc évfolyamnál már 90 gyerek.
S a Tompa Református Gimnázium is visz
el gyerekeket.
Ez a másik gondunk. Tavaly is a 48 negyedikesből elment 8 diák, de mi ezt szerencsére
tudtuk pótolni.
S mennyi ezek közül a roma gyerekek
aránya?
Elég jelentős, meghaladja a 40 százalékot,
bár roma nemzetiségűnek egyik se vallja
magát. Ma 150-en vannak a 340 gyerekből,
s ennyien voltak akkor is, amikor több mint
900-an tanultak itt.
S mivel várják a leendő elsősöket?
Maximális odaadással vagyunk a gyerekek
iránt, olyan még nem fordult elő, hogy bárkit
is visszautasítottunk volna, aki idejelentkezett. Bár az épület kívülről hagy már némi
kívánnivalót maga után, de a tantermek
tágasak, s a tanítónők is a legjobb korban
vannak. Második osztályban már idegen
nyelvet is oktatunk. De minden tíz gyerekre
jut egy számítógép, van nyelvi szaktantermünk. Ha a tanítók szakképesítését nézzük,
magasan meghaladjuk az országos átlagot,
egy-két kevésbé fontos tantárgyat kivéve
mindent szakos tanárok oktatnak.
Juhász Dósa János, fotó: a szerző

Benyitottak betű- és számországba
Nyitott napot tartottak a Ferenczy István
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában január 22-én és 23-án a leendő kiselsősöknek és
szüleiknek. Már kintről is kellemes látvány
fogadja az érkezőket, hiszen az épület a
„Tudásvára” öltözéket kapta, amely így
farsang idején nagyon jó ötlet. Az iskolában
nemcsak a külső, de a belső is megkapó.
Igazán értékes órák, jól felszerelt nyelvi-,
számítógép-, rajz- és szaktantermek szolgálják a tanulókat, nem beszélve az új tornateremről. A kis nebulókat és szüleiket az
iskola igazgatója vezette végig az épületben,
ahol megcsodálhatták a sok oklevelet, elismerést a falakon, amelyet az iskola diákjai
szereztek, de örömüket lelték az interaktív
táblában is. (he)

Beiratkozások

2008. 1. 28 .

Iskolai értesítők
* A rimaszombati Ferenczy István
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
igazgatósága értesíti a Tisztelt szülőket,
hogy az elsősök ünnepélyes beiratkozása a 2008/2009-as tanévre 2008.
január 29-30-án 14.00 órai kezdettel
valósul meg az iskola épületében. Ha
a meghirdetett időpont nem megfelelő, megtehetik azt minden munkanap
8.00-tól 16.00-ig 2008. január 15-től
2008. február 15-ig. A gyermekük keresztlevelét vigyék magukkal!
* A rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola igazgatósága értesíti a leendő
elsősök szüleit, hogy a 2008/2009-as
tanév első évfolyamába a beiratkozás
2008. január 30-án (szerdán) és 31-én
(csütörtökön) lesz 14.00 és 17.00 óra
között az iskola épületében. A hagyományos osztály mellett lehetőségünk
van speciális osztályt is indítani a tehetséges tanulók számára. A beiratkozáshoz szükséges a gyermek születési
anyakönyvi kivonata (másolat) és a
szülők személyi igazolványa. Bármilyen
kérdése van, látogasson el személyesen
vagy hívja a 56 24 432-es telefonszámot.

5

Beiratkozások idején
A tanító nemcsak neveli,
de oktatja is az ifjúságot.

A

nemzet napszámosa voltam. Így
mondták, így nevezték régen a falusi
tanítót. Mit is jelent ez? Az első pillanatban talán lekicsinylő elemzés. Napszámos.
Napjában szorgalmasan dolgozó. Kinek
dolgozik? A nemzetnek. A tanító a nemzet
napszámosa. Nemcsak tanítja, oktatja az
ifjúságot, de neveli is, a jövőnek. Amilyen
ifjúságot nevelünk, olyan lesz a nemzet
magyar ifjúsága. Most beiratkozáskor vizsgázik a szülő. Sok töprengés után hogyan
dönt? Ugyan jól meggondolta-e az a magyar
szülő, aki nem anyanyelvén óhajtja neveltetni féltve őrzött kicsiny gyermekét?
Elhiszi-e azt a félrevezető mondatot, hogy
jobban fog érvényesülni? Ez hazugság. Két

generációt tanítottam magyar iskolában,
magyarul. Mérnök, orvos, lelkész, fogorvos
van közöttünk. Van, aki cseh egyetemen
végezte tanulmányait. Persze ehhez sok
akarat, sok igyekezet kellett. Ma is tudják,
hová tartoznak. Köti őket a múltunk, a
szépen csengő, édesanyánktól tanult nyelv.
Más népek nyelvét szorgalommal meg lehet
tanulni. Ezért nem kell több ország iskoláját
végigjárni. De, hogy ki volt Arany János, Ady
vagy Deák Ferenc, vagy hogy kedvet kapjon
elolvasni az Egri csillagokat és a Pál utcai
fiúkat, ez nem megy csak ott, ahová igazán
tartozik. Jól gondolja meg hát a szülő – hisz
gyermekének a legjobbat akarja –, ne csak
nyelvet tanuljon, de művelt, más nemzet
nyelvét szorgalommal megtanulva, de a sajátját féltve, büszkén őrizve, nőjön nemzete
értékes tagjává.
Tamás Aladárné

Az emberség
alapja
az anyanyelvi
oktatás

A

kinek fontos a saját gyermeke
sorsa, az nem rabolja el tőle az
anyanyelvű oktatás lehetőségét! Ez a
nyelv köti az anyához a gyermeket akkor is, amikor távol vannak. Ez az igazi
lelki köldökzsinór, amely a szeretet, a
tisztelet és a megbecsülés közvetítője.
Aki azt szeretné, hogy gyermekei őt
tiszteljék és becsüljék akkor is, amikor
már nem szorulnak rá a szülő pénzére,
gondoskodására, az ne feledje, hogy ennek lényege, hogy ezt a fontos köteléket
megtarthassa. Az idegen iskola idegen
szellemiségével elidegenít családtól,
testvértől, néptől, nemzettől, szülőföldtől. S aki ezt elveszti, az a világ
hontalan kóborló vándora lesz: lehet
vagyona, de otthona soha. Lehet üzlettársa, de barátja egy sem. Szülőjének
már nem gyermeke, csak vagyoni örököse akar lenni. Kutatások, statisztikák
bizonyítják, hogy aki nem anyanyelvén
rakta le műveltségének alapjait, azok
többsége nagyon sajnálatra méltó emberi zsákutcába jutott. (rövidítve)
Mihályi Molnár László

Magyar gyermek magyar iskolába
Az anyanyelv segít
megérteni a világ dolgait.

A

felvidéki magyar nemzetiségű gyermekek nagy százaléka szlovák iskolába
jár és sajnos, ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, akkor ezek a gyermekek sokszor
maguk sem tudják, hová tartoznak valójában. Egy elhamarkodott, átgondolatlan
szülői döntés következtében egy életen át
zavaros lesz számukra saját identitásuk. A
kisebbségben élő magyarság megmaradásának és fejlődésének szempontjából az anyanyelvű oktatás rendkívüli fontossággal bírt
a múltban éppúgy, mint ahogy a jelenben
is. A gyermek az anyanyelvén tanulja meg
magát kifejezni, érzéseit kimondani, elméjét

élesíteni. Ez a nyelv segíti őt abban, hogy a
környezetével kapcsolatot teremthessen,
megértse a világ dolgait, gondolkodjon jövőjéről és azt meg is valósíthassa. A magyar
iskolában a gyermek nem csak a nyelvvel
találkozik és ismerkedik, hanem értékeket
szív magába. A hagyományok, a szokások,
a játékok mind-mind értékként vannak
jelen. Mivel az anyanyelvi iskola az oktatási
rendszer minden szintjén felkészült arra,
hogy az anyanyelvi ismeretek mellett a szlovák nyelvtudásra is nagy hangsúlyt fektet,
valamint később a világnyelvek oktatását is
biztosítsa, gyermekeinket optimális nyelvi
kompetenciával ruházza fel. Tudatosítanunk
kell tehát, hogy nem hátrányt, hanem előnyt
jelent minden magyar gyermek számára a
magyar iskola. (rövidítve)
Orosz István, az MKP helyi szervezetének elnöke
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Megemlékezés

2008. 1. 28.

Száz évvel ezelőtt hunyt el a Gömör-kishonti Múzeum alapítója

Fábry Jánosra emlékeztek

A

z esős idő ellenére január 19-én közel
százan jelentek meg a Tompa Mihály
Református Gimnáziumban, hogy lerójják
kegyeletüket a száz évvel ezelőtt született
Fábry János előtt. A megemlékezés még a
Gömör-kishonti Múzeumban kezdődött,
ahol Fábry és társai emléktáblája előtt Oľga
Bodorová, a múzeum igazgatója vázolta az
ünnepelt múzeum létrehozása és működtetése érdekében kifejtett erőfeszítéseit, s
egyúttal megtekinthettük azt a rögtönzött
kiállítást is, amelyet Fábry emlékének szenteltek. Az emlékkonferencia résztvevőit
– amelyen megjelentek Fábry János leszármazottai is – Erdélyi Géza református püspök köszöntötte. B. Kovács István röviden
vázolta Fábry életpályáját (lapunk idei első
számában részletesen is olvashattak róla),
s kiemelt egy-két fontos mozzanatot. Fábry
nemcsak az Egyesült Protestáns Gimnázium igazgatója volt kilenc évig, s nemcsak a
múzeumot alapította meg 1882-ben, hanem
többek között uszoda- és műkedvelő társulatot és tanszermúzeumot hozott létre. Nem

volt tőle hasznosabb ember abban az időben
– zárta előadását B. Kovács. Oľga Bodorová,
a Gömör-kishonti Múzeum igazgatója a múzeumalapítás időszakát és körülményeit
idézte fel. A rimaszombati múzeum Szlovákia ötödik legrégebbi múzeuma, s hosszas
előkészületek után került sor a megalakulására. 1860-ban Peter Kelner-Hostinský kért
engedélyt gyűjtésre, amelynek a bevételét
a leendő múzeum javára fordították. 1882
szeptember harmadikán ünnepélyes keretek
között nyílt meg a múzeum, s másnap megalakult a Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület
is. Gaál Lajos Fábry tudományos munkásságáról tartott igen kedélyes előadást, amelyben kijelentette, hogy Fábry nem volt tudós,
mégis igazi sikertörténet az övé, a pedagógus
sikertörténete. 5000 növényt gyűjtött ös�sze nyolcvan kötetben, amely ma szanaszét
található az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén. Főleg Murány területén

gyűjtött szívesen, s a legnagyobb elismerést
tanítványától, Richter Aladártól kapta, aki
az egyik Stósz környékén talált szederfajtát
rubus fabryi-nak nevezte el. Sebők Attila, a
Református Gimnázium igazgatója a pedagógus Fábryt mutatta be, Puntigán József korabeli fotók és képeslapok segítségével a szülőváros Losoncot, Hizsnyan Géza pedig arról
számolt be, hogy a rendszerváltás után mit
tettek az itt élők Fábry szellemiségének felélesztéséért (1991-ben újjáalakult a múzeum
egyesület és utcát is elneveztek róla). Az emlékkonferencia legvégén került sor a 2005ben alapított Fábry-díj átadására, amelyet az
idén a család leszármazottai kaptak meg. A
család nevében az ükunoka Fábry Szabolcs,
Nagyvázsony polgármestere mondott köszönetet a díj odaítéléséért és Fábry János szellemi hagyatékának az ápolásáért.
Juhász Dósa János, fotó: Gecse Attila

Hírmorzsák
Rimaszombati
cserkészek Füleken
Baráti látogatást tett a füleki 47. sz
Koháry István cserkészcsapatnál a
rimaszombati 4. sz. Hatvani István
cserkészcsapat roverőrse. A helyszín
Fülek, az egykori Koháry kastély épülete volt, amely felét a füleki cserkészek az elmúlt években kapták meg, s
újították föl az SZMCS segítségével. Az
ódon falak között vidám három napot
töltöttek a rimaszombati fiúk, akiket
minden nap meglátogattak a vendéglátók. Volt idő megbeszélni az idei közös
programokat, táborozásokat. A gömöri
cserkészek meghívták a nógrádiakat
Rimaszombatba, valamint Détérbe, egy
közös tanyázásra. A szíves vendéglátást
szép, saját készítésű, 2008-as cserkésznaptárral hálálták meg a rimaszombati
cserkészfiúk. (gyepüfarkas)

Munkaértekezlet
Sajószentkirályon
A Dél-Gömöri és Sajó-völgye Kistérségi
Társulások polgármesterei munkaértekezlet keretén belül oszthatták meg
gondjaikat a Sajószentkirályon január
18-án megrendezett tanácskozáson.
Szó esett a nem megfelelő gazdasági
viszonyokról, a munkanélküliségről,
az ösztönző munkavégzésről, a víz- és
útgondokról. Milan Murgaš, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat meghallgatta, s pár kérdésben ígéretet is
tett az orvoslásra a polgármestereknek,
de hogy mennyire észlelhető majd ez a
végeken – az továbbra is kérdéses. (he)

Halálos baleset

A Bástya Egyesület január 18-án este
helyezte el a megemlékezés koszorúját az
egykori városi temetőben Fábry János vélt
sírjának a helyén.
A rövid koszorúzási megemlékezés előtt a
Magyar Közösségi Házban az érdeklődők
megnézhették Vörös Attilának az 1979-es
sírrombolásról készült filmjét. A jelenlévők a
képkockák segítségével felidézték a szégyenletes temetőrombolást, illetve megemlékeztek Fábry Jánosról és leszármazottairól.
Szó esett a múzeumalapító családi kapcsolatairól, Fábry Zoltán unoka sírhelyének
felújításáról, a rimaszombati mártírról, ifj.
Fábry Zoltán huszárőrnagyról is.
Fotó és szöveg: moly

Régiónk életéből

2008. 1. 28 .

Halálos közlekedési baleset történt
január 21-én reggel fél nyolc körül
Rimazaluzsány és Kecege (Kociha)
között. Egy eperjesi rendszámú Renault
Master 33 éves vezetője az egyik kanyarban a csúszós, jeges és nem megfelelően karbantartott úton elvesztette
uralmát a jármű fölött, és nekiütközött
a felgyülemlett hókupacnak. A sofőr,
aki az előzetes vizsgálatok szerint nem
az útviszonyoknak megfelelően vezetett, a helyszínen életét vesztette. (j)

Betörés Rimaszécsen
Rablótámadás történt január 17-én
Rimaszécsen, amikor is a 26 éves Jozef
V. és társa a 18 éves Zoltán G. betörtek
az egyik családi házba. Az áldozatnak
sérüléseket okoztak, és ötezer koronát
loptak el. (h)
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Búcsúzás – emléke köztünk marad

Ö

t esztendő után boldogan, reménykedve, várakozással telve értesültünk Attila atya külföldi tanulmányainak
befejezéséről. Korábbi kápláni működése
során megismerte a rimaszombatiakat,
és közel került hozzánk. A felettes fórum
Rimaszécsre irányította, fontos és igényes
feladat ellátására. Lelkipásztori tevékenysége elmélyítette a hitéletet a hajdani járási
székhelyen és környékén. A 2006. május
13-án megtartott „A lelki megújulás imaéve
a rozsnyói egyházmegyében” keretében a
messzi tájakról egybegyűlt hívek főpásztoraikkal együtt imádkoztak „azokért és azok
helyett: akik rágalmaznak, rosszakaratúak,
csalnak, mások életére törnek, nem akarnak
dolgozni, akiknek a pénz, az alkohol és a
kábítószer az istenük…”. Kölcsönös látogatásokkal igyekeztünk áthidalni a néhány tíz
kilométeres távolságot. A Szmuda tisztelendő úr aranymiséjén tartott szentbeszéde, a
Tompa Mihály Klub keretében tartott előadása – gondolkodásra késztetett. Az utóbbi
időkig valami kis reménysugár biztatott
bennünket, hátha újra körünkben tisztelhetjük. November végén még az Árpád-házi
Szent Erzsébet sárospataki ünnepségére hívott és szervezte hívei részvételét. A változtathatatlan döntés 2007. december elsejével
a messzi Abaújtornán jelölte ki az Úr és a
hívek szolgálatát. Első plébániájához, híveihez való ragaszkodása azt parancsolta, hogy
a karácsonyi ünnepkörnek bensőséges lelki
élményt nyújtó napjait még a szécsiekkel
és a fíliákon szentelje meg. A múlt esztendő utolsó szombatján, december 30-án
szentmise keretében búcsúzott a plébánia
és a széles környék (Abafala, Cakó, Dobóca,

Diavetítés
a természetről

A

bátkai alapiskolában kezdődött január 17-én, csütörtökön az a diavetítéssel
egybekötött rendhagyó előadássorozat a
gömöri természetről, védett növényekről,
barlangokról, melynek címe Az ember és
a természet. „Úgy érzem, kötelességem
tolmácsolni – főképp az ifjúság részére– a
sok év alatt megszerzett tapasztalataimat
és azokat a csodákat, melyeket sikerült
lencsevégre kapnom – föld felett és föld
alatt –, és amelyek a nagyközönség számára
sajnos nem elérhetőek.”– vallja az előadó,
Benedek László. Az előadássorozat eddig
lezajlott állomásai: Tornalja (gimnázium)
és Sajószentkirály (alapiskola). A rendezvényekkel kapcsolatos bővebb információ
a 0915 83 02 86-os telefonszámon vagy
emese.b@freemail.hu e-mail címen. (Balázs)

Iványi, Orávka, Rimaszombat) egybegyűlt
híveitől. A búcsúzás nehéz feladatát Mgr.
Mikó Attila tanár vállalta magára. A hívek
Attila atya iránti tiszteletét és ragaszkodását
tolmácsolhatta mélyen átérzett szavaival.
A két és félesztendős tevékenysége során
híveinek lelki megújulását és a plébánia
anyagi megerősödésének példáit idézte.
Legyen a szécsiek hitbéli feladata mindannak a megőrzése és elmélyítése, amit lelki
atyjuktól nyertek. Köszönjük kiváltképpen
azt, amit az ifjúságért, a romákért és az
elesettekért tett. Áldozatkész munkáját
kísérje Isten áldása!
sT., fotó: archív

Kovács Magda
Deresken

A

A Tornalján élő Kovács Magda
írónő idei első író-olvasó találkozója a dereski alapiskolában volt
január 22-én, a Magyar Kultúra Napján.
A kisdiákok figyelmét lekötötte az írónő
érdeklődést keltő előadásmódja. Mesélt
a gyerekkoráról, elmondta, hogy az ősei
a Dereskhez közeli Köviből származnak,
ő maga pedig Lőkösről. A jelenlévőket
arra intette, hogy fogadjuk el a másikat olyannak, amilyen. Hangsúlyozta,
hogy az állatok, valamint a növények
éppoly érző élőlények, mint az ember.
Mesélt Dúdor Istvánról, akinek a neve
nem ismeretlen a dereski alapiskolások körében, és akit az írónő barátként
tisztelt, nagy művésznek tartott. Az
író-olvasó találkozó további állomásai:
Gömörhorka, Kálosa és Rozsnyó. (B.E.)
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Irodalom

2008. 1. 28.

Gyógyszertárak

Csordás János

Mozaikok a gyermekkorból [14.]

1964
A

punak városszerte rengeteg az ismerőse. Ebben szerepet játszik az a tény,
hogy a tősgyökeresek generációról generációra ismerik egymást, vagy ha nem, legalább
tudnak az egyes családok létezéséről. Apu
ismeretségi köre kiterjed azokra a helyeken dolgozókra is, ahol alkalomadtán majd
szüksége lesz valamire. Ilyen hely többek
közt a szénraktár a vasútállomás közelében, a város szélén. Apu egyik barátjának,
Grossman Marcinak a lánya, Juliska dolgozik
ott, tőle függ a tüzelőanyag-rendelés teljesítése. Ha Apu személyesen megrendeli a
szükséges szénmennyiséget, leggyakrabban
én is kimegyek vele, másnap már hozzák is.
Fizetni a sofőrnek kell. A sofőr egy régi rimaszombati, Cibula Jóska, ki a Szíjjártó utca
felső szakaszán lakik a családjával (Lubica
az ő lánya). A későbbiekben, mivel Cibula
Apuhoz jár borotválkozni vagy nyiratkozni,
a szénrendelés a borbélyműhelyben történik. Józsikám, kellene egy fuvar szén. Jól
van, holnap délben kiviszem. Mennyire lenne szükség? S másnap délben az udvar hátsó részén ott feketlik tíz vagy húsz mázsa
jó minőségű szén. Ez a mennyiség elegendő
a téli időszakra, néha marad is belőle. Apu
szól Fazekas Józsinak, aki húsz koroná-

ért belapátolja a szenet a fatartóba. Anyu
mindig ad neki enni, így Fazekas Józsi, ha
kell némi segítség, szívesen eljön hozzánk
dolgozni. Egyszerű, igénytelen, halkszavú,
kissé együgyű ember, nem veti meg a
kétkezi munkát. Velem mindig viccelődik,
ilyeneket mond: Nézz csak oda – mutat a tetőtér irányába –, ott van a Jolán! De hogy ki
az a Jolán, és mit keres a tetőn, azt sohasem
tudom meg, számomra sokáig rejtély marad.
Fazekas Józsitól tudom azt, hogy ha az ember rápisil a feketeszénre és az serceg, akkor
a szén jó minőségű. Nem egyszer kipróbálom, s beigazolódik az állítása.
(A későbbiekben, az 1970-es évek második
felétől kezdve romlik a szén állaga, nem
hallok semmilyen sercegést. A szén színe elveszti élénkségét, mattá és fakóvá válik, víz
hatására idővel elporlad, csupán a brikett
serceg, ha próbára teszem a Fazekas Józsimódszer alapján. Apám a szén minőségi
romlása okán rááll a brikett vásárlására,
ezzel fűtünk, ennek nagyobb a fűtőértéke.)
Fazekasék a Temető-hegy alatt laknak,
valamelyik belvárosi utcából költöznek oda.
Pista, az idősebb Fazekas lovasszekérrel jár,
gyepmesteri feladatokat végez, szekerén
hordja valahová a szart. Ezért van az, hogy

olykor az utcákon iramra serkenti a lovait,
hajszolja őket, hogy gyorsabban húzzák
a szarosszekeret, mert úgy véli, akkor
nem marad mögötte akkora bűz, mintha
lassabban hajtana. De hiába hajt gyorsan,
a rakomány maró bűze sokáig érződik. Az
emberek nem szívlelik, ha Fazekas Pista
végighajt az utcákon, olykor morognak: Na,
megint jön a szarosszekér. A munka végeztével, amennyiben Fazekas Pista bepálinkázik valahol, a lovak hazatalálnak maguktól.
Egy alkalommal hajtójuk nélkül, zajosan és
vadul vágtatnak végig az utcánkon, senki
sem tudja, mi történik, hol marad le Fazekas
Pista; a lovak valószínűleg megunhatták
a várakozást valamelyik kocsma előtt.
Szemtanúja vagyok, amint a lovak akadályt
nem ismerve elvágtatnak az Andrik-hegy
irányába, a kocsi kerekei recsegve-ropogva
fel s le ugrálnak. Néna, aki a házuk előtt
Anyuval beszélget, csak annyit mond, nem
az első eset, hogy a lovak megvadulnak. Ők
se bírják azt a szagot. Anyu rémülten néz,
ilyen esettel most szembesül először, akárcsak jómagam.

(Részlet egy készülő regényből)

Ajanló
Jesenčania

Otthonok 2.

Ugyan szlovák nyelven jelent meg, de Feled
lakosait hivatott informálni a félévenként
megjelenő helyi lap. Tájékoztatást ad a
feledi óvodák, iskolák tevékenységéről,
fontosabb kulturális eseményekről, projektekről, a gyerekotthonról, a falunapról. Közli
az önkormányzat határozatait, melyeket az
elmúlt időszakban hoztak. S a tizenkét oldalon sporteseményekről is értesülhetnek. Kár,
hogy mindezt nem anyanyelvünkön.

A Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület gondozásában, a Gömör-Kishonti Téka sorozat
12. részeként jelent meg Czente Zoltán:
Gömöri Atlantisz IV. Otthonok 2. című
könyve, mely olyan fotókat is tartalmaz
községeink épületeiről, amelyek már csak
diaképeken és így fotók segítségével láthatók. A kiadvány K-tól P betűig tartalmazza a
helységeket.

Irodalmi Szemle
Megjelent az ötvenegyedik évfolyamában
járó irodalmi, kritikai, társadalomtudományi
folyóirat idei első száma. Amellett, hogy a
szemlében egy-egy írással megemlékeznek
a legfontosabb évfordulókról, tanulmányt,
esszét is olvashatnak pl. Pomogáts Béla,
Ardamica Zorán, Juhász Dósa János, Csáky
Károly tollából. A januári szám elbeszélést
közöl Aich Pétertől, de megtalálják itt Varga
Imre, Tóth Krisztina, Czapáry Veronika,
Bodnár Éva, Hradil Mária verseit is.

Mátyás királysága
Jellegzetes illusztrációkkal jelentek meg
Mátyás király meséi a Lilium Aurum kiadásában. A reneszánsz és Mátyás évében
kellemes időtöltésként szolgálhat újra
feleleveníteni, hogy pl. hogyan szerezte
vissza a magyar koronát, hogyan leckéztetett meg embereket, vagy kapáltatta meg az
urakat Gömörben. A könyvet Gyenes Gábor
illusztrálta.
(A könyvek megvásárolhatók a Tompa Mihály Könyvesboltban.)
moly
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Készültségi ügyeletek
ütemterve a 4. hétre
Hétköznapokon
Dr. Max gyógyszertár a
Kauflandban 8-tól – 20 óráig
Február 2-án, szombaton
Gyógyszertár az oroszlánnál
Február 3-án, vasárnap
Kamilka gyógyszertár

Fogorvosi ügyelet
Február 2-án és 3-án
8.00 – 12.00-ig
MUDr. Kret J.
Sport u. 1. Tel.: 56 27 352

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
2008. január 15-án az alábbi
személyek adtak önkéntesen
vért: Katarína Klincková, Jozef
Gríger, Bódi László, Ján Roštár,
Deák Aladár, Eva Lenardová,
Ivan Brezáni Rimaszombatból, Anna Luptáková, Vladimír
Lupták Osgyánból, Martin
Antal Rimaszabadiból, Ján
Beracko Rimazaluzsányból,
Peter Smutniak Rimaráhóról,
Pálkovács István, Pálkovács
József Rimajánosiból, Mikuláš
Kováč, Miroslav Slížik, Martin
Malík, Andrej Bolha, René
Sýkora Fazekaszaluzsányból,
Ján Babarík, ifj. Ján Babarík
Susányból, Tóth Gyöngyi Bejéből, Tóth István Oldalfaláról,
Ján Benda Babafalváról, Milan
Horváth, Róbert Vontorčík
Árvaújhelyről, Martina Turisová
Harmacról, Katarína Boráková
Derencsényből, Ing. Ľubomír
Porubiak Nyustyáról, Radoslav
Fujdiar Tiszolcról. Először adott
vért: Michal Kušpál Klenócról.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Január 30-31.
17.45 és 20.00
1408
Amerikai horror
Február 1-2-3.
17.45
A Halál a Ragadozó ellen 2.
Amerikai sci-fi
Február 1-2-3.
20.00
3:10 to Yuma
Amerikai western

Felhívások
* Bérelhető az egykori Sultán étterem
Rimaszombat városa bérbe adja a Fő tér 2. szám
alatt található, lakhatásra nem szolgáló helyiségeket 272 m2-en (az egykori Sultán éttermet)
a következő feltételek mellett: A bérlőnek meg
kell őriznie a helyiség eredeti küldetését, s továbbra is magasabb szintű éttermi szolgáltatásokat kell biztosítania (borozó, zenei kíséret).
A bérleti díj az első két évben: 12 000 korona/hó
valamint 2000 korona fűtésköltség és az egyéb
üzemeltetési költségek. A bérlet az azt követő
évben minimum 15 ezer koronára emelkedik
(valamint a fűtési és üzemeltetési költségek). Az
ellátást csak a kijelölt órákban, az épület hátsó
részében lehet biztosítani. A pályázónak a várossal szemben nem lehetnek tartozásai. A kérvényeket a Városi Hivatal Jogi- és Vagyongazdálkodási Osztálya címére várják 2008. február
27-ig. Információk kérhetők a 047/5604626-os,
a 047/5604631-es valamint a 0903 284 353-as telefonszámok valamelyikén. A kérvények elbírálására 2008. március 6-án, csütörtökön kerül sor
a Városi Hivatal (Svätopluk u. 9.) üléstermében
(2. emelet, 16. ajtó). A kérvényhez mellékeljék
a vállalkozási engedély fénymásolatát, illetve
a cégbírósági bejegyzés kivonatát, a vállalkozási irányvonalát, valamint a tervezett költségvetést.

* Új hullámhosszon a Pátria Rádió
Rimaszombatban ismét az 1017 kHz frekvencián fogható a Pátria Rádió. Az új műsorszerkezet
szerint hétköznapokon 10-18 óráig, szombaton
és vasárnap pedig 7.00-15.00 óráig közvetít a
Szlovák Rádió magyar adása. Hétköznapokon
12 órakor jelentkezik a Napi krónika, 12.30-kor
a kívánságműsor, 13.30-tól 17.00 óráig a Naprakész, 17 órakor börze és a játék, 17.30-tól pedig
a Napi krónika második kiadása hallható.

* Tompa Mihály szavalóverseny
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 hét kategóriában. (I. kat. – 1-3. o., II. kat. – 4-6. o., III. kat. – 7-9.
o., IV. kat. – középiskolások, V. kat. – felnőttek,
VI. kat. – megzenésített versek, VII. kat. –lírai
színpad). 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, 4. az
országos döntő színhelye: Rimaszombat, időpontja: 2008. április 24-27. Elérhetőségek: Csemadok Rimaszombati Területi Választmányán,
tel.: 047/5623 112 mobil: 0907/87 14 51, e-mail:
csemadokrsz@stonline.sk vagy tel.: 031/552
24 78, mobil: 0905/358 529, e-mail: intezet@
csemadok.sk huszar@csemadds.sk; Konzultáció: PhDr. Kamenár Horváth Éva, a Csemadok
Művelődési Intézetének munkatársa, tel.: 0908/
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585929, 0908/788855, e-mail: mkamenar@chello.
sk. A felhívás és a jelentkezési lap letölthető a
www.csemadok.sk honlapról.

* Farsangi rögtönzések
A Magyar Szín-Játékos Szövetség ez évben már
ötödik alkalommal rendezi meg FARSANGI
RÖGTÖNZÉSEK improvizáció fesztiválját. A rendezvényre diák- (középiskolás korosztály) és felnőtt színjátszók jelentkezését várják. A fesztivál
felvidéki fordulójára 2008. február 16-án, szombaton 11 órakor kerül sor Nyitrán a Zobor kollégiumban (Drážovská u. 2.). Szervező: Tóth Gábor
Tel.: +421/908/980127, e mail: a.nyekk@gmail.
com vagy togacska@gmail.com. Jelentkezési határidő: 2007. február 10. A 3-3 díjazott csoport
meghívást kap a legjobbak számára rendezett
döntőn (Impro-Mesterek Csúcstalálkozója) való
részvételre, amelyre előreláthatóan Budapesten,
március 9-én kerül sor. A három legsikeresebb
csapat pénzjutalomban részesül. A jelentkezéseket az adott rendezvény időpontja előtti hét
végéig várják.

* Elsősegély tanfolyam
A rimaszombati Vöröskereszt értesíti az autóiskolákat és az egyéni érdeklődőket, hogy elsősegély tanfolyamon vehetnek részt. Hétköznapokon 8.00, 13.00 illetve 15.00 órától, szombaton
9.00 órától. A tanfolyam költsége 500 korona.
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken – tel.:
047/5631734,
0903558926 vagy e-mail: sus.
rsobota@redcross.sk.

Meghívók
* Farsangolás
A Gömör-Kishonti Közművelődési Intézet, a
Városi Művelődési Központ illetve a Szabadidő Központ február 1-én kultúrprogrammal
köszönti a farsangi időszak végét a rimaszombati kultúrházban. A rendezvény 16.00-kor az
álarcosok felvonulással kezdődik, a műsor pedig este hat órától veszi kezdetét. Fellépnek a
Rimavan-, a Vepor-, a Sinec-, a Háj-, a Tisovec
és az Új Gömör folklórcsoportok, a Podkovička-,
Lieskovček-, a Mladosť- és a Kis Gömör gyermek
folklórcsoportok.

* Előadóest
A Gömörország p.t., a Csemadok Rimaszombati
Területi Választmánya, Rimaszombat és Vidéke
p.t. tisztelettel meghívják Önt és kedves barátait a Rimaszombati Református Egyházközség
gyülekezeti termébe (református templom mellett az emeleten) 2008. február 1-én 17.30 órára BUDA FERENC költői estjére. Közreműködik
Buda Ádám énekmondó és a Fazekas Általános
Iskola tanulói.

* Roma muzsikusok Gömörben
Új kiállítás nyílik február 8-án, csütörtökön
14.00 órai kezdettel a Gömör-kishonti Múzeumban. A roma muzsikusok Gömör-kishontban c.
tárlatot március 31-ig tekinthetik meg az érdeklődők.
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Állatok
* Eladók választott malacok.
Tel.: 0905 544 891
1606-5
* Eladók német-dog kutyakölykök. Tel.: 0905 359 071
050-4
* 130 kg-os hízósertések és malacok eladók. Tel: 0903 744 573

092-5

* Eladó 80 kg-os hízósertés. Ár
megegyezés szerint.

100-5

*Eladó sertés 180 kg-s súlyig 43
korona/kg-os áron. Megegyezünk. Tel: 0907 857117.
118

Szolgáltatások
* Gépkocsi-szállítás, költöztetés.
Tel.: 0903 515 109
1104-17
* Professzionális könyvelés. Tel.:
0902 417 017
1115-17
* JÓSLÁS KÁRTYÁBÓL (múlt,
jelen, jövő). Hétfő – Péntek 8.3016.00 óra, Cserencsényi út 22.
(a Munkaügyi Központ mellett)
Rimaszombatban.
Tel.: 0915 228 482
043-5
* Szállítás Aviával + ponyva +
költöztetés. Tel: 0905 922 756
1448-7

Állás
* Pincért alkalmazunk. Tel: 0905
213 476
056-4
* Minőségi könyvelés. Tel: 0911
846 062
1394-14
* Kitanult szakácsot keresünk.
Szakmai gyakorlat szükséges.
Tel: 0905 352 497, 0907 540 101
070-6

Egyéb
*Eredeti E 512, 514 vagy Z 303as kombájnmotort veszek. Tel:
047/5694 436

102-5

*Eladó Škoda 105-ös autó jó
állapotban. Forgalmi engedély
(STK, EK) 2009-ig. Ár megegyezés szerint. Tel: 047/ 5633849,
0918029022

119

Gyűjtő vásárol XVI-XIX.századi
magyar és latin könyveket. Tel:
0905 497 825
113-7

2008. 1. 28.

Ingatlanok
* Kétszobás albérletet keresek
Rimaszombatban. Tel: 047/5621
888
063-4
* Háromszobás lakás eladó
Rimaszombatban a Rozsnyói
utcában. Tel: 0903 574 521
067-4
* Egy- vagy kétszobás lakást
vennék Rimaszombatban. Tel:
0915 801 573
068-4
* Majdnem befejezett családi
ház (tető alatt) eladó Szabadkán. Tel: 0905 446
099-5
*Üzlet- és kocsmahelyiséget
eladok. Átalakítható családi
házzá is. Ár megegyezés szerint.
Tel: 047/5694 436, 0910 544 666,
0914 283 884
101-5
*Kétszobás lakás eladó. Fizetés
készpénzzel. Tel: 0907 208 163
107-5

Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

Hirdetmény

Megemlékezés

A Városi
Lakásigazgatóság
hirdetményei

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre

Kósik Istvánra
és Kósik Erzsébetre
édesapánk halálának 24-ik,
édesanyánk halálának első évfordulóján.
Hálával emlékeznek gyerekeik:
Katalin, Klára, István és Zoltán,
12 unokájuk és 6 dédunokájuk.

FIGYELEM!!! Egykori Nagybalogiak! JELENTKEZZETEK!
Az otthoniak kapcsolataink megújításán dolgoznak. Adjátok meg elérhetőségeteket a következő számokon. Telefon:
047/5812070, Internet: ocu@velkyblh.sk.

Csúr Tibor, polgármester

Tel: 0908 948 971

* Ügyes lapterjesztőket keresünk a Gömöri
Hírlap árusítására. Teljesítménybérre.
Infó: 58 11 310

EUROMOTEL
Restaurant

2015

A füleki Egyesített Szakközépiskola igazgatósága a 2008/2009-es
tanévben az alábbi szakokon indít képzést:

Kassai út, Rimaszombat

meghívjuk Önt:

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

VADÁSZ
ÉTELEINKRE

ELSZÁLLÁSOLÁS
69 Sk-tól

Felveszünk:
pincért/-nőt.
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308 www.
euromotel.sk

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

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
2016

Sport

2008. 1. 28.

* A Gorkij u. 8. szám alatt található
szálláshelyen kedvezményes áron kínálnak elszállásolási lehetőséget mind
fizikai személyek, mind cégek részére.
Apartmanok, 2-3 ágyas szobák zuhanyozóval és mellékhelyiséggel.
* A Tompa tér 2. szám alatt található
Megyeháza (egykori Körzeti Hivatal)
épületében tanácstermeket kínálnak
kedvezményes áron. A tanácstermek az
alábbi árakon bérelhetők:
- 47. számú tanácsterem az I. emeleten:
182 hely (11 hely az elnöki asztalnál),
nyolc órára: 3600 korona (vállalkozóknak), 2700 korona (civil szervezeteknek). A hangosítás 450 korona.
- 46. számú tanácsterem az I. emeleten:
25 hely, bérleti díj: 700 korona (vállalkozók), 500 korona (civil szervezetek).
- 80. számú tanácsterem a II. emeleten:
72 hely (4 hely az elnöki asztalnál), 1300
korona (vállalkozók), 1000 korona (civil
szervezetek). Egyéni megállapodás is
lehetséges.
* Szabad iroda- és egyéb helyiségek a
Városi Lakásigazgatóság kínálatában:
1. Megyeháza (volt Körzeti Hivatal,
Tompa tér 2.)
- szuterén (pince): 24. számú helyiség –
19,44 m2, 25. sz. helyiség – 80,62 m2, 26.
sz. helyiség – 13,34 m2, 7. sz. helyiség
– 15,48 m2.
- földszint: 20 sz. helyiség – 15,34 m2,
20a sz. helyiség – 36,00 m2 (egybekötött
helyiség)
- II. emelet: 75. sz. helyiség – 20,06 m2,
75a sz. helyiség – 20,06 m2 (egybekötött
helyiség)
2. Szolgáltatások Háza, Kishonti u.
- I. emelet – 122,45 m2, 111,0 m2,
25,08m2, 30,79 m2
3. Az SZNF u. 15. sz. alatt található
épület
- manzárd – 14,40 m2, 21,60 m2, 14,52
m2, 23,72 m2 plusz 1,05 m2, 16,28 m2
plusz 1,36 m2.
4. A Daxner u. 2. sz alatt található
épület
- I. emelet – 15,55 m2, 12,60 m2, 18,11 m2
5. A Piac utcán található irodaház
- I. emelet – 22,71 m2
6. Fábry u. 10.
- 20, 23 m2, 7,13 m2, 23,73 m2, 4, 98 m2.
Érdeklődni a 047/5511915-ös
telefonszámon lehet.
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A bennmaradás a cél Guszonán
K
ét sovány győzelem meg egy kínkeserves döntetlen, mindössze 13 rúgott
a 35 kapott gól ellenében 11 meccsen – így
fest Guszona labdarúgó csapatának a mérlege az őszi szezon után a rimaszombati
területi bajnokság I. osztályában. Ez a hét
pont arra volt elég, hogy a csapat az utolsó
előtti, 11. helyen várja a tavaszi folytatást.
Első ránézésre nem valami impozáns teljesítmény. „Megéreztük, hogy Fazekas Péter
és Ján Adamec személyében két húzóemberünk is távozott, de még így is képesek
lettünk volna sokkal többre is, ha nem
lennének erőnléti gondjaink, s a játékosok
fegyelmezettebbek lennének. Csak körülbelül a 20 százalékát nyújtottuk annak, amit
tudunk” – értékeli Tiffinger Gyula, aki a csapat edzője és a klubelnök egy személyben,
az őszi szezont.

Gólínség
A tréner szavait látszik alátámasztani az
a tény is, hogy a mérkőzések legtöbbje a
második félidőben ment el. Kettőt kivéve:
Osgyán (2:1) és Törék (1:0) ellen sikerült
megőrizni az előnyt a meccs végéig, míg
Szárnya ellen legalább egy pontot sikerült
otthon tartani (3:3). „Ha csak egy félidőre
játszanák a focit, most nem utolsó előttiek

lennénk” – állítja Kovács Ferenc, a klub egyik
vezetőségi tagja. De hát a futballt kétszer
negyvenöt percre játsszák...
Meg gólokra. Mert ez volt a csapat másik
gyenge pontja ősszel. Kovács szavaival élve:
„Eltűnt a góllövő cipőnk!” Önmagáért beszél,
hogy a 13 találatból csak három fűződik
csatár nevéhez (Mező Róbert), aki már ezzel
is házi gólkirály lehetett. Igaz, nem egyedül,
hiszen a középpályán vitézkedő s a csapat
egyik leghasznosabb játékosa, Bodor István
szintén háromszor talált a hálóba.

Tavaszi bravúr?
Hogy mi várható tavasszal? „Mindenképpen
erősíteni szeretnénk. Már több játékost is
kinéztünk, akik remélhetőleg hozzátesznek
majd a csapat teljesítményéhez. Ezen kívül
már Fazekas Péterrel is számolok, akit csak
fél évre adtunk kölcsön, úgyhogy bízom
benne, hogy ezúttal is sikerül bennmaradnunk az I. osztályban.” – avat be minket a
célkitűzéseibe Tiffinger. Tavaly nagyon izgalmasan alakult a szezon második fele, hiszen
csak az utolsó meccs utolsó percében egy
tizenegyesgóllal sikerült megmenekülni a
kiesés elől. Összejön ez a bravúr idén is?
Urbán Péter, fotó: archiv

A Tempusosok nemzetközi teremtornákon
Az 1999-ben és 1996-ban született játékosok nemzetközi teremtornáját rendezték
meg a Tempus sportklub termeiben és
Námesztovón január 19-én.

A

z 1999-esek mérkőzéseiket három
magyarországi és további négy szlovákiai csapat ellen játszották. A csapat az
előkelő második helyen végzett. Az összeállítás: Nôta Július, Poliak Andrej, Morong
Jozef, Rapčan Daniel, Kovács Peter, Juraj
Janíček, Roman Vilček, Renáto Babušák,
edző Václavik Ondrej. A végső sorrend: 1.
Dunakanyar, 2. ŠK Tempus Rimaszombat,

3. SK Erdőbádony, 4.SASE Salgótarján, 5.VFK
Rozsnyó, 6. Zólyomlipcse, 7. Rákócifalva.
Az 1996-osak Námesztóra utaztak, ahol tíz
csapat közül a harmadik helyen végeztek.
Az edző Milan Špaček elégedett volt a fiatalok teljesítményével. A rimaszombatiak
összeállítása: Csák, Gilian, Polívka, Bial,
Andráši, Antalík, Ištók, Václavik, Maňovský.
A végső sorrend: 1. Juventus Zsolna, 2. VSK
Námesztó, 3. ŠK Tempus Rimaszombat,
4. Slovan Pozsony, 5. Rózsahegy, 6. Krakow,
7. Béla, 8. Túrócszentmárton, 9. Živic, 10.
Alsókubin.
(he)
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Horgászok
rovata
A Rimaszombati Horgász Szövetség
helyi szervezete értesíti a tagjait, hogy a
2008-as évre szóló engedélyek kiadása
a szervezet székhelyén (Jesenský u. 5.)
a következő időpontokban lesz:

J

anuár hó folyamán keddenként 16.00
és 18.00 között, februárban keddenként 16.00 és 18.00 között, valamint
február 23-án, szombaton 9.00 és 11.00
között, márciusban keddenként és szerdánként 16.00 és 18.00, szombatonként
9.00 és 11.00 óra között. Az engedélyek
kiadása április 15-ig tart.
Március 22-én, szombaton a II. számú
körzet tagjai a közgyűlés ideje alatt is
válthatnak engedélyt (a Csízi Községi
Hivatal termében).
Ugyanez vonatkozik március 22.-én a
III. számú körzet tagjaira is (Ajnácskői
községi hivatal)
Március 29-én, szombaton, az engedélyek kiadása 14.00 és 16.00 között lesz,
mivel aznap délelőtt az I-es sz. körzet
közgyűlése lesz.
Ismételten felhívják a tagok figyelmét,
hogy a tagsági díjat március 31-ig kötelező kifizetni.

JÁTÉK!!!
Kérdés a 3. számunkból:
Hogy hívják azt a Kossuth-díjas
festőművészt, aki 130 éve, 1878.
január 9-én Pelsőcön született?

A helyes válasz:

Gömöri
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Folytatódik a VFK felkészülése
F

olytatta a felkészülését a tavaszi
idényre a rimaszombati futballcsapat.
Műfüves pályán január 19-én 4:0 arányban
lelépte a füleki csapatot, három nappal
később viszont 3:2 arányban kikapott a
putnokiaktól. A vereség azért is volt fájó,
mert a putnoki csapat egy osztállyal lejjebb
játszik a magyar bajnokságban.
A csapat összeállítása a fülekiek ellen:
Kuciak – Rubint, Nachtmann, Geri, Mráz –
Cvjetinovič, Ádám, Živanovič, Lazúr – Pisár,
Čizmár. A második félidőben lehetőséget
kapott Bobek kapus, valamint Čakajík,
Sihelský, Líška, Šándor, Morháč és Purdek is.
Ugyanebben az összeállításban kezdett a
csapat a putnokiak ellen is, de a második
félidőben bemutatkozhatott Okoličáni
kapus, Šándor, Sihelský, Čakajík valamint
Líška. Vass Ferenc: „Figyelmeztettem a
játékosokat, hogy a putnoki csapat a legjobb nyolc közé került a Magyar Kupában.
Elkerülhető gólokat kaptunk, amelyeket,

Ismét
Polgárié
a bajnoki
cím
J

anuár 19-én Nyustyán, a városi stadionban rendezték meg az asztaliteniszezők területi (Losonc, Poltár, Rimaszombat,
Nagyrőce) bajnokságát. 37 versenyző mutatkozott be, s az idén is a rimaszombatiak
domináltak. Egyéniben megvédte elsőségét
Polgári Gábor, a Mladosť Relax Rimaszombat
versenyzője, aki hasonlóan a tavalyi döntőhöz, az idén is egyesületbeli kollégáját, Peter
Horváthot győzte le. A harmadik helyet
Róbert Rogos (STK Nagyrőce) szerezte meg,
aki a Mladosť Relax versenyzőjénél, Huszti
Róbertnél bizonyult jobbnak. Párosban a
Polgári Gábor-Huszti Róbert duóé lett a pálma, akik a losonci Michal Pavolka-Ingemar
Péter párost győzték le. A harmadik helyet a
szintén rimaszombati Peter Horváth-Eugen
Zagyi páros szerezte meg, ők ugyancsak egy
losonci párt utasítottak maguk mögé. (j)

ha kissé körültekintőbben védekezünk a
tizenhatoson belül, megúszhattunk volna.
A második félidőben már jobban koncentráltunk, s némi szerencsével akár egyenlíthettünk is volna. Ekkor már lehetőséget
adtam néhány fiatal játékosnak is, akik igen
lelkesek voltak, de még sokat kell játszaniuk ahhoz, hogy eljussanak a gólig. Ha az
egész mérkőzést értékelem, akkor még akár
győzhettünk is volna. Főleg a védelmünk
sebezhető. Magas, jó fizikai adottságú játékosaink vannak, de az egyéni párharcokban
még van mit javulniuk. Ha az első ligában
szeretnénk helyt állni, s nem akarjuk, hogy
a nézők kifütyüljenek bennünket, akkor
sürgősen meg kell erősíteni a védelmünket
egy gyors középhátvéddel. Ha Rastislav
Kaščák maradt volna, akkor nem lennének
ilyen gondjaink.” Ezen a két mérkőzésen betegség miatt még nem lépett pályára Marek
Janečka és Lukáš Migala, de a későbbiekben
már rájuk is számít Vass. (j)

Gesztete
továbbra
is pont nélkül

A

hetedik fordulóval folytatódott
a feledi teremlabdarúgó torna.
Mivel a Matyas csapata csak döntetlent ért el, a feledi ifjúsági csapat az
almágyiak elleni győzelmével feljött a
harmadik helyre.
Eredmények:
Casablanca- FTC 10:1 g. Váradi (3),
Boros (2), Farkas (2), Tóth T., Czene N.,
Pál – Mlynarčík
Almágy – Feled ifj. 6:10 g. Berki M. (4),
Alabán, Vass – Tóth Zs. (5), Barta G. (2),
Výboštek, Éli, Bálint; Böviba – Gesztete
15:3 g. Albert (6), Czene A. (5), Vincze
(2), Tóth G. (2) – Rácz P. id. (2), Bohó G.;
Matyas – Zigo 2:2 g. Václavík, Tóth T. –
Šípoš, Stanley; Várgede – Balogfala 10:6
g. Karkusz (3), Gregus J. (2), Balogh T.
(2), Gregus M. (2), Plánka – Szabó L. (4),
Árvay, Tankina A góllövőlista állása: 1.
Uhrin (Böviba) 27 góllal, 2. Váradi (Casablanca) 22 góllal, 3. Czene A. (Böviba)
20 góllal.
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