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Cifruš István adventi gondolatai
„Az Advent a várakozás időszaka. Mint a város polgármestere,
nagyon örülök annak, hogy a mai
ember számára az adventi időszak
másképp zajlik, mint annak idején,
apáink, nagyapáink idejében. A
nagy rohanásban, amelyben élünk,
üdvös lenne, ha egy kicsit több
időt szánnánk az Advent átélésére – ha a lelkünkben a várakozás,
az emlékezés, a másik tisztelete, a hozzátartozók szeretete, a
megértés nagyobb helyet kapna.
Az adventi időszak a legalkalmasabb arra is, hogy megálljunk és
értékeljük az eredményeinket, a
munkánkat.
Rimaszombatban, amelynek
történelme összefonódott a
tolaranciával és a lojalitással,
évekkel ezelőtt felmerült annak
gondolata, hogy intenzívebben
is keressük az ember helyét a
világban. Tudom, hogy csak a
gondolat kevés. A kívánságom,
hogy az embereket, legalább az
adventi várakozás időszakában
hitre, bőrszínre és nemzetiségre
való tekintet nélkül sikerüljön
összehozni.”

Fotó:moly

December 16-án a költségvetésről is döntenek
Igen gazdag a rimaszombati Városi Képviselő-testület idei utolsó rendes összejövetelének a tervezett napirendje. A képviselők döntenek a jövő évi
költségvetésről, a futballcsapatot működtető kft.
megalakulásáról, személyi kérdésekről, a város
vezetői jövő évi jutalmazási rendjéről, a digitalizálási folyamatról, beszámoló hangzik el az iskolaügy,
a sport helyzetéről és a Turisztikai Információs
Központ tevékenységéről. Az ülés nyilvános,
s minden, a város ügyei iránt érdeklődőt szeretettel
várnak a régi Megyeháza központi tanácstermében
december 16-án, kedden, 9.00 órai kezdettel.
jdj

Olvasom, hogy Amerikában
visszafogottabbak az emberek,
s megriadva a gazdasági válságtól, nem nagyon költekeznek, Magyarországon viszont
szórják a pénzt a boltokban.
Nem alakult még ki a vásárlási
kultúránk, mondja a szakértő, de Szlovákiában mintha
mégis tudnának valamit az
emberek. Először is azt, hogy
jön az euró. A startcsomagokat
egyes helyeken pillanatok alatt
szétkapkodták, bár január
elsejéig úgysem lehet velük fizetni, s még két hétig a szlovák
korona is fizetőeszköz marad.
De az üzletekben mintha jóval
kisebb lenne a tumultus az
előző évekhez képest. Pedig a
szupermarkettek már október
elején díszbe öltöztek, s a
karácsonyi kedvezményeiket
hirdették, mégis csak egy-egy
akció hírére gyűlik össze kisebb
tömeg. Itt a napraforgóolaj,
amott a mandarin olcsóbb –
suttogják, bár mire az átlagvevő
odaér, vagy véget ért az akció,
vagy pedig a hírbe hozott
termék kifogyott. Karácsonykor kedves ajándék a könyv, de
kedvenc könyvesboltomban
sincs még roham. Idő persze
még van, s állítólag az euró bevezetése sem jár majd rohamos
áremelkedéssel.

Döntöttek
a főszerkesztőkről
Lezajlott a versenytárgyalás a Gömöri Hírlap és
a Gemerské zvesti főszerkesztői posztjára. A döntésről jövő heti számunkban
olvashatnak.

Olvasóink
figyelmébe!
Ahogy már megszokhatták, karácsonykor dupla
számmal jelentkezünk, amely a karácsonyi ünnepek
idejére nyújt bőséges olvasnivalót. Olvashat régi
és mai karácsonyokról, karácsonyi szokásokról,
megtudhatja, hogy ünnepelnek gömöri sztárjaink,
hogyan védekezzünk az ilyenkor ránk törő depres�szió ellen, s a karácsonyi líra és próza gyöngyszemeiből is válogattunk egy csokorra valót. Ráadásul
az idén falinaptárt is csatolunk a laphoz Czenthe
Zoltán fotóival.
szerk.

Vadex Kft.,

Rimaszombati Húsvár
AkciÓ: sertéscomb csont nélkül 139 Sk/kg

fagyasztott kacsa 95 Sk/kg -tól
Bartók B. 24., Rimaszombat
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A romák gondjairól Kökény Béla roma aktivistával

„Mindenkor kiállni a romák jogaiért”
Kökény Béla nevét mindenki ismeri
a régióban, hisz hosszú évek óta
következetesen kiáll a romák jogaiért,
s tette ezt akkor is, amikor a Járási
Hivatalban dolgozott, s ma is, amikor
a Polgári Lehetőségek Kezdeményezése nevű civil társulást vezeti.
A beszélgetésünkre az adott apropót, hogy Rimaszombatban járt a kassai Romathan Színház
(Közép-Európa egyetlen professzionális roma
színházi társulata), s bemutató műsorával az eurót propagálta. De később Ladislav Fízik, a Szlovákiai Roma Parlament elnöke is itt járt a meghívására, s a szép számban megjelent romákkal
az őket érintő aktuális gondokról beszélgettek.
Ahogy megtudom, Kökény Béla zenészcsaládból származik, s a család eredetileg Erdélyből
származott el Gömörbe, s Uzapanyiton, majd
Cakóban telepedtek le. Ő ugyan nem zenél, de
remekül fest. Kökény szerint az euró a romáknak annyi gondot okoz majd, amennyit a szlovákoknak vagy a magyaroknak, s igazából mindegy, hogy hogyan hívják az aktuális pénznemet,
a lényeg, hogy sok legyen belőle. Kökény szerint a romaság – vagy ahogy a többségi nép nevezi őket, a cigányok –, nem igazán jött ki jól a
rendszerváltásból, hiszen 1989 előtt egyfajta
védett etnikum voltak, igaz, nem voltak pozitív
tradícióik, s lassacskán a régi, klasszikus roma
mesterségek is kihaltak. De mégis megvoltak a
maguk lehetőségeik, míg a rendszerváltás után
a romák sokszorosan hátrányos helyzetbe kerültek, s a többségi társadalom teljesen kirekesztette őket. Kérdésemre, hogy hogyan lehetne ebből
a helyzetből kievickélni, Kökény szerint a legfontosabb a történelmi igazságszolgálatás lenne
a romák felé, s emellett az oktatás lehetőségének
a megteremtése és a munkahelyteremtés. De

ehelyett inkább a kirekesztés folyik, a magyar
szülők inkább utaztatják a gyerekeiket, csakhogy
ne kelljen olyan osztályba adniuk, ahol roma
gyerekek is vannak, vagy pedig speciális alapiskolákba kényszerítik a őket. S egyre inkább teret
kapnak a szélsőségesek, akik szabadon masírozhatnak mind Magyarországon, mind Szlovákiában. Kökény roma nemzetiségűnek vallja magát,
akinek magyar az anyanyelve, de mivel az MKP
szerinte nem tett semmit azért, hogy befogadja
a magyar anyanyelvű romákat – pedig a romák
valamikor permanensen együtt éltek a magyarokkal, s csak gazdagították a magyar kultúrát –,
Kökény ma már nem tárgyal a magyar párttal, de
a jobboldali pártokkal sem, akik szerinte, amíg
nyolc évig hatalmon voltak, semmi jót nem adtak ennek a régiónak, ezért inkább a baloldalon
keresi a kitörési lehetőségeket. Az általa vezetett
polgári társulás többek között szociális tanácsadással és kulturális projektekkel foglalkozik, de
szívesen segítenek mindenkinek, aki hozzájuk
fordul segítségért.
Kép és szöveg: jdj

Tragikus baleset Balogfala és
Ajnácskő között

Elfogadták az
új közlekedési
törvényt
Megszavazta a parlament az új közúti közlekedési törvényt, amely február elsejétől
lép életbe. A legfontosabb változások közé
tartozik, hogy lakott területen az eddigi
hatvan kilométeres sebesség helyett csak
ötvennel haladhatunk, az autópályákon
a gépkocsik 130 km/h, míg a autóbuszok,
teherautók, kamionok 100 km/óra maximális sebességel haladhatnak. Kamionok
nem előzhetnek az autópályán, hétvégeken
és ünnepnapokon pedig korlátozzák a teherforgalmat. Egész évben nappal is kötelező lesz a fényszórók használata, s lényegesen magasabb bírságokra számíthatnak a
szabálysértők. A téli gumik használata csak
abban az esetben kötelező (kivéve az autóbuszokat, teharautókat és kamionokat),
ha az úttestet összefüggő hóréteg vagy jég
borítja.
Az új törvény szigorúan bünteti az előírások megszegőit. Ha valaki visszautasítja
a szondát, 300 eurótól (9 037 korona) 1 300
euróig (39 163 korona) terjedő bírságra
számíthat. Ittas vezetésért 200-1 500 € (6
025-36 151 korona) büntetés jár, gyorshajtásért 150-800 € (4 519-24 100 korona) a
szankció.
Védősisak és településen kívül fényvis�szaverő mellény használata is kötelező lesz
a kerékpárosoknak – a felnőtteknek csak lakott területen kívül, gyermekeknek 15 éves
korig viszont lakott területen is.
jdj

Új menetrend
szerint

Legutóbb december 9-én hajtott a félpályás sorompó és a figyelmeztető fény ellenére a sínekre
egy losonci rendszámú személygépkocsi, amely
összeütközött az Ajnácskő felől közlekedő, szenet szállító tehervonattal. A gépkocsi vezetője
a helyszínen életét vesztette. A baleset miatt
a Feled-Fülek vasúti fővonalon több mint négy
órán át szünetelt a forgalom, sőt a közúti közlekedést is kénytelenek voltak elterelni.

Tegnaptól új menetrend szerint járnak
a Szlovák Vasúttársaság járatai. A régiónkban jelentős változás nem lesz, járatokat
nem szüntetnek meg, mindössze egy-két
perces eltérésekre kell számítanunk.
Viszont több újdonságot is bevezetnek,
hogy növeljék az utasforgalmat, így pl. ha
a vonat több mint 5 percet késik, akkor
visszaválthatjuk a jegyünket. De ha a vonat
menet közben késik be, s emiatt az utunk
fölöslegessé vált, a következő vonattal
ingyen visszaszállítanak bennünket arra az
állomásra, ahonnan elindultunk. A társaság egyelőre nem emeli az árait sem, sőt
az utasok igényeinek kielégítése céljából
folyamatosan frissíti a vagonparkját.

jdj, fotó: archív

jdj

Rimaszombat és Ajnácskő között három vasúti sorompó is található, köztük
az egyik gyakori balesetek színhelye, ahol az elmúlt évtizedekben több tragikus, halálos
kimenetelű baleset is történt.
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A világgazdasági válság Szlovákiát is elérte

Elveszítik a rimaszombatiak a munkahelyüket?
A világgazdasági válság átlépte határainkat is, s már több vállalat engedett
el erre hivatkozva munkavállalókat.
Megismétlődik a múlt század harmincas
éveinek borzalmas tragédiája? S hogyan
érinti mindez Rimaszombat lakóit?
Az 1929-ben kitört világválság miatt rohamosan
csökkent a termelés, nőtt a munkanélküliség és
az elszegényedés. A szakemberek szerint a helyzet megismétlődhet, ezért is érdeklődtünk két
multinacionális cég rimaszombati fióküzemében, hogy őket vajon mennyire érinti a recesszió.
Ahogy érdeklődésünkre a YURA Eltec Corpo-

ration Slovakia humánerőforrás menedzsere,
Patrik Puchoň elmondta, a világgazdasági válság
az ő cégüket is elérte: „Ennek ellenére mindent
megteszünk, hogy alkalmazottainkat ez a legkevésbé érintse. A társaság célja, hogy növeljük
a hatékonyságot, megőrizzük stabilitásunkat,
s ebbe a folyamatba minden dolgozót szeretnénk
bevonni.” A YURA jelenleg közel ezer embernek
ad munkát, akik gépjármű-alkatrészeket állítanak elő. Kovács László, a Városi Hivatal elöljárója is jelezte lapunknak, hogy ha befejeződik
a most készülő épületszárny, akkor a YURA akár
1 500 embert is alkalmazni tud, és a cég vezetői
a város felé egyelőre nem jelezték, hogy létszám-

Ülésezett a város operatív tanácsa

Karácsonyi díszítés és hajléktalanok
December másodikán Cifruš István
polgármester irodájában találkozott
a város operatív vezetése (polgármester,
alpolgármester, elöljáró, főellenőr,
a városi rendőrség parancsnoka és
a városi üzemek igazgatói), hogy a város
működtetésével kapcsolatos legfontosabb teendőket megvitassák.
Cifruš István polgármester tájékoztatta
a jelenlévőket, hogy várhatóan nőnek a tamásfalai csatornázás költségei, ugyanis előre nem
látható akadályok merültek fel. A közbeszerzési
törvény értelmében maximálisan 50 százalékkal emelkedhetnek meg a kiadások, amit be kell
építeni a jövő évi költségvetésbe. Pavel Piliarik
alpolgármester szólt Rimaszombat második
világháború alóli felszabadulásának közelgő
évfordulójáról, amelyről szerinte a Tompa téren
található felszabadulási emlékműnél kellene

megemlékezni. Rábely Pál, a Városi Közterületfenntartó Vállalat vezetője szólt az új karácsonyi díszítésről, amely 300 ezer koronába
(9 958,18 €) került. Az új díszek szebbek, de
egyúttal energiatakarékosabbak is. Berecz Péter,
a Városi Rendőrség vezetője többek között három kóbor eb befogásáról és 7 illegális szemétlerakat égetéssel történő engedély nélküli felszámolásáról számolt be, s említést tett arról is,
hogy a Nyugat-lakótelepen több autóroncsot is
ellenőriztek, tíz közülük teljesen használhatatlan állapotban volt, még a gumijai is hiányoztak.
Berecz arra is figyelmeztetett, hogy egyre több
a hajléktalan az utcákon, akik a kemény tél alatt
akár maradandó egészségkárosodást szenvedhetnek, de meg is fagyhatnak. Több ellenőrzést
végeztek Baktiban és a Kyrejev utcában is, ahol
gyakori az üzemanyag lopás.
jdj

Minden marad a régiben
Bár a város vezetésének régi álma, hogy egyszer
átköltözzön az egykori Megyeháza épületébe,
erre a közeljövőben biztos nem kerül sor.
Ahogy Kovács Lászlótól, a Városi Hivatal elöljárótól megtudtuk, a Munkaügyi Hivatal egyes
részlegei január elsejétől elköltöznek az épületből, s amennyiben a város igényelné, a Körzeti
Hivatalnak is lenne hová költöznie, de a város
egyelőre nem rendelkezik azokkal a pénzforrásokkal, amelyre szükség lenne az épület teljes rekonstrukciójára. „Annak nincs értelme, hogy egy
toldozott-foldozott épületbe beköltözzünk, aztán amikor épp a mi irodánkra kerül a sor, kinn
a folyosón várjuk meg, míg rendbeszedik a helyiséget” – mondja Kovács. A Városi Lakásigazgatóság gondozásában álló épület patinás bár, de iro-

dahelyiségeknek igencsak alkalmatlan, s ezért
a magánszektor nem is igen siet itt helyiségeket
bérelni. A megoldás az elöljáró szerint az lenne,
ha sikerülne az épületet bérbe adni valamilyen
állami hivatalnak. A város tervei között szerepel
viszont a Svätopluk utcai épületek rekonstrukciója, ablakcsere, de az udvaron az esővíz elvezetése sem megoldott. „Addig kell nyújtózkodnunk, amíg a takarónk ér, bár üdvös lenne, ha
sikerülne a volt Megyeháza épületére uniós alapokból pénzt szerezni, s azt teljes pompájában
felújítani” – zárja gondolatait Kovács László, aki
három osztálynak is márciusig adott határidőt
arra, hogy esettanulmányt készítsenek az épület
felújítási és hasznosítási lehetőségeiről.
Kép és szöveg: jdj

leépítésre készülnének.
Megkerestük az elektronikus berendezések
alkatrészeit előállító ITRES cég ügyvezetőjét,
Pavel Zvarát is, aki szintén jelezte, hogy a cég
mindent megtesz azért, hogy az alkalmazottak
ne érezzék meg a válságot. Ahogy mondja, ma
még a legmegbízhatóbb közgazdász-prognoszták
sem vállalkoznának arra, hogy megjósolják, merre halad a világgazdaság. A cég jelenleg 70 alkalmazottat foglalkoztat főállásban.
A helyzet a városban jelenleg viszonylag stabil.
De hogy mit hoz a holnap, s főleg az euróra való
átállás, csak a következő hetekben derül ki.
mak/ford. jdj

Soboťan Plus:
pontatlan
információk
a polgármesterről

A lap 48. számának Kotkodák rovatában
jelent meg az alábbi információ a téli
stadion bérléséről, miszerint a város egyik
magasrangú képviselője maga és a családja
számára bérli egyes időpontokban a téli
stadiont. A cikk viszont nem tájékoztat
arról, hogy az illető ezért bérleti díjat fizet.
Megkerestük az ügyben Csank Lajos főellenőrt, aki közölte, hogy a Városi Közterület-fenntartó Vállalat adatai alapján Cifruš
István polgármester minden egyes óráért
kifizette a város által megszabott 2 500
koronás órabért.
mak/ford. jdj
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Advent Rimaszombatban
Az adventi időszak végén járunk, lassan
a negyedik gyertyát gyújtjuk az adventi
koszorúnkon. Ilyentájt az emberek
egymáshoz szolidárisabbak, többet
gondolnak szeretteikre. Gyakoribbak
a kulturális műsorok is, ahol
bemutatkozhatnak a város kulturális
csoportjai, iskolásai. A rimaszombati
Városi Művelődési Központ karöltve
a város egyéb szerveződéseivel és a Relax
Szabadidőközponttal idén is gazdag
programot állított össze. Szinte
mindennapra jutott egy-egy program,
s a műsoroknak még koránt sincs vége,
hiszen hétre is tartogatnak meglepetéseket.
Az elmúlt hetekben ellátogattunk az
Adventi ünnepkör megnyitására, az
Örömteli karácsonyra, a múzeumi kiállítás
megnyitójára, a Mikulásváróra, de
a Karácsonyi vásárra is. Felvételeink
ezeken a rendezvényeken készültek.

Az adventi időszakot november 30-án a református templomban nyitották meg, melyen ünnepi beszédet
Rimaszombat Város polgármestere, Cifruš István mondott. Ezen gondolatokból idézünk a címlapon.

A Városi Művelődési Központ mellett működő műkedvelő csoportok a színházteremben december 4-én az Örömteli karácsony című műsorban az év
legjobb műsorszámait mutatták be. Idén először a Blaha Lujza Vegyeskar is
színpadra lépett, de a műsorból nem hiányozhatott a Bona Fide éneklőcsoport
sem (felvételünkön), akik Eugen Suchoň centenáriumára is emlékeztek.

Rimaszombatban december 12-13-án a karácsonyi vásáron se a hó, se a jókedvűen vásárló vevő, se a megfelelő számú árus nem jött össze. A szánkó, reméljük
megtalálta gazdáját, s abban is csak bízni tudunk, hogy az idei karácsonyra nem
nyomja teljesen rá a bélyegét a pénzügyi válság, s az eurótól való félelem.

A naiv művészet elgondolkodtató és kellemes
kulturális élményt elénk táró darabjai megvásárolhatóak. A Martin Markov, Pavol Cicka, Pavol
Hajko alkotásaiból készült tárlat a Gömör-Kishonti
Múzeumban 2009. január 31-ig látogatható.
A Gömör-Kishonti Múzeum egy igazán különleges kiállítást nyitott meg december 5-én, melyen a
Szerbiában élő szlovák művészek hármas csoportja mutatkozott be. A kiállítást a Művészeti Alapiskola növendékeinek műsora ékesítette. A tárlat kurátora Oľga Bodorová igazgató asszony.

Képriport: Homoly Erzsébet
Fotó: moly és amb
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Ahogy ők látták az évet – 1.
Elérkezett az év vége, s ilyenkor mindenki számadást készít, s előretekint a jövőbe.
Erre kértük a Városi Hivatal elöljáróját, a városi főellenőrt és az egyes
osztályok vezetőit is. íme, a válaszok:

Kovács László
a Városi Hivatal elöljárója:
A 2008-as évet, mint hivatalvezető, több szempontból is az egyik legsikeresebb évnek értékelem. Ami a hivatal szervezeti felépítését illeti,
új struktúrát dolgoztunk ki, amit a képviselőtestület jóváhagyott. Új osztályok jöttek létre,
s megtörtént egy létszámoptimalizálódás. De
párhuzamosan ezzel a körülmények javításával
is foglalkoztunk. Sikerült rendbe hozni a történelmi épület négy helyiségét, a levéltári részeket, s azt az épületszárnyat, ahol a Gömöri
Hírlap szerkesztősége is székel. A legrosszabb
állapotban a középső épület található, de jövőre
részben ez is felújításra kerül. Szeretnénk azokat
a részlegeket áttelepíteni a földszintre, amelyek
a leglátogatottabbak (szervezési, építésügyi osztály). De az ingatlan- és szemétadó befizetésére
is a földszinten kerül majd sor, várhatóan már
2009-től. Eredetileg még egy liftet is beterveztünk, de ezt, látva a jövő évi költségvetést, már el
lehet felejteni.
Az idén sikerült a legnagyobb beruházási terveket is megvalósítani. A második csarnok befejezésével lassan megépül a kaszárnya területén
az a zárt terület, ahol a kóreai cég működni fog,
s a tervek szerint 1 500 embernek ad munkát. De
újabb beruházókat is várunk, a Kissling is elkezdi építeni a csarnokát, a tamásfalai csatornázás
megvalósítása is elkezdődött, s ahogy a város
polgárai láthatják, a város közterei, utcái is folyamatosan szépülnek. Ahol viszont nem tudtunk eredményt elérni, az a kurinci rekreációs
központ, de már jövőre szeretnénk elkészíteni
a terveket az aquapark pótlására, viszont mindenképpen üzembe szeretnénk helyezni a fedett
uszoda mellett az 50 méteres úszómedencét.
A költségvetésben erre a pénzt beterveztük, pár
napon belül kiírjuk a közbeszerzési pályázatot,
s június elsejéig szeretnénk is a medencét a kiszolgáló egységekkel együtt üzembe helyezni.
A Gömöri Hírlap és a Gemerské zvesti helyzete
is stabilizálódott, persze mindig vannak kritikák,
köztük jogosak is, előfordulhat, hogy nem mindenki áll a helyzet magaslatán, de mindent megteszünk a munkatársaimmal együtt azért, hogy
az ügyfeleket a lehető leggyorsabban kiszolgáljuk, ha lehet, akkor akár egy nap alatt. Természetesen vannak örök kritikusok, akiknek soha
semmi se jó, de már megtanultam, hogy ezeket
kellő távolságtartással kell kezelni.
Jövőre szeretnénk tovább folytatni a hivatalon
belül a karcsúsítást, de mivel az elmúlt években

az állam nem egy hatáskört ruházott át az önkormányzatokra, a hivatal létszáma akaratlanul is
megdagadt. A terveink közé tartozik egy gépipari
üzem idetelepítése is, amely legalább 2-300 embernek tudna munkát biztosítani. S beterveztük
a Városi Hivatal digitalizálását is, amelyet többlépcsős keretben szeretnénk megvalósítani.

Részt vettünk egy sikeres nyári kiránduláson is
Horvátországban a Városi Hivatal és az ottani
testvérvárosunk, Bjelovar szervezésében. Mint
városunk küldöttségének tagja ott lehettem két
testvérvárosunk városnapján is Tiszaújvárosban
valamint Swietochlovicében, amelyeken igen
sok pozitív élményben volt részem.

Ami a magánéletemet illeti, nagy változás történt, ugyanis a 31 évig tartó házaséletem befejeződött, s márciusban elváltam a feleségemtől.
A gyerekeim felnőttek, önállóan élnek, de természetesen a továbbiakban is számíthatnak rám.
Hálistennek, még a szüleim is élnek, s már van
egy unokám is. S ami a legfontosabb, az egészség.

A 2009-es évben kívánok minden rimaszombati
polgárnak jó egészséget, boldogságot, békességet és kitartást. Városunknak pedig azt kívánom,
hogy több támogatást tudjon szerezni a megfelelő helyekről további beruházásokra és a város
szépítésére. A magánéletben szeretném, ha számomra és családom számára is legalább olyan év
lenne a 2009-es év, mint a 2008-as volt.

Csincsík Anna
a Városi Hivatal Építéshatósági,
Beruházási és Közlekedési
osztályának vezetője:

Štefan Baláž
a Városi Hivatal Kulturális és
Szociális Osztályának vezetője:

Mivel ez az a szakosztály, amelynek munkáját az
átlagpolgár leginkább figyeli és kritizálja, nem
volt könnyű a munkánk, holott a kívülállók csak
a töredékét látják annak az erőfeszítésnek, amit
egy cél megvalósításához mozgósítanunk kell.
A munka a szakosztályunkon évről évre igényesebb, hisz a polgárok elvárásai is folyamatosan
nőnek.
Mint magánember és mint osztályvezető is azt
tapasztaltam, hogy az elmúlt év hihetetlenül
gyorsan múlt el. A következő esztendőtől nem
várok semmi különösebbet, a legfontosabb az
egészség.

Csank Lajos
főellenőr:
A 2008-as esztendő számomra jól alakult, hiszen
mind a magánéletben, mind a munkahelyen jól
éreztem magam. A város az elmúlt évben is gyarapodott, ha nem is olyan mértékben, ahogy azt
szeretnénk. Sajnos városunk még azt a támogatást sem kapta meg, amit pedig a kormány
a tiszolci kihelyezett ülésén megígért. Reméljük
azonban, hogy az elkövetkező évben ezt sikerül
megszerezni és így tovább folytatódhat a fejlődés. Sajnos sok az olyan egyén, aki vandál módon
kárt okoz a város területén, aminek a lakosok is
kárát látják, s romlik a közérzetük is.
A magánéletben az is nagy érték, hogy a betegségek elkerültek engem és a családomat is.

Három szemszögből szeretném értékelni az elmúlt esztendőt. Ami a várost illetve az általam
vezetett kulturális és szociális részleget illeti,
egész sor projektet sikerült megvalósítani. Ha
a várost, mint egységes egészet nézem, akkor
örülök, hogy sikerült elfogadni az elkövetkező
évekre érvényes fejlesztési tervet, amely városunk minden polgárának életét segítheti (foglalkoztatottság, a város szépítése stb.) S külön büszke vagyok a sport területén elért eredményekre,
hiszen az egyre nehezebb gazdasági helyzet ellenére is születtek kiemelkedő eredmények, amelyek a város hírnevét is öregbítik. Gondolok a focistákra, a női röplabdázókra, a cselgáncsozókra,
karatézókra, asztaliteniszezőkre, de a többi sikeres eredményre is. Ami pedig a magánéletemet
illeti, legfontosabbnak az egészség megőrzését
tartom.
A terveket illetően nagyon szeretném, ha folytatódnának a fejlesztések minden egyes területen,
s ehhez a város minden egyes alkalmazottja hozzájárulna a munkájával. Ehhez (el)várom a kormány segítségét is nemcsak anyagi támogatás
terén, hanem befektetők idevonzásában is. Ha
ugyanis nincs munkalehetőség, akkor a fiatalok
elmennek, s a város teljesen elöregszik. Mégis
inkább optimista vagyok, s bízok abban, hogy
sikerül a gazdasági válságból egy-két év alatt kievickélni. Egészséget, tisztességet és szeretetet
kívánok a város minden lakosának, hogy ne irigyeljék el egymás sikereit. Csak így lehet sikeresen előrelépni.
jdj, moly (Folytatás a következő számban)
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Advent
Advent negyedik vasárnapja
2008. december 21.
A karácsony előtti utolsó vasárnap egy nagy,
lila lepelbe öltözött
angyal jelenik meg a
mennybolton, és járja
be az egész Földet.
Kezében lantot tart,
és azt pengeti. Közben szépen énekel hozzá.
Ahhoz, hogy meghallhassuk, jól kell figyelnünk,
s szívünknek tisztának kell lennie. A béke dalát
énekli. Sok kis angyal kíséri, s együtt énekelnek.
Daluktól valamennyi mag, amely a földben
szunnyad, felébred, így lesz majd új élet tavas�szal a Földön.

Karácsonyi népszokások
Regölés

A regölés a téli napforduló ősi, pogánykori szokása. Férfiak jártak házról-házra és bőség, termékenységvarázsló rigmusokkal köszöntötték
a háziakat. Általában karácsony másnapján,

26-án került rá sor. Különféle népi hangszerekkel (duda, dob, csengő...) is kísérték a regölést, a
szereplők kifordított báránybőr bundát viseltek.
A regösök a házhoz való megérkezéskor a házigazdától engedélyt kérnek, hogy elmondhassák az éneket, ezután beköszöntőt mondanak,
majd gyakori a csodaszarvas legenda valamely
változatának elmondása, ezután következnek a
jókívánságok a háziaknak és az adománykérés.
Állandó szövegrész a refrén: „Haj, regö rejtem,
azt is megengedte az a nagyúristen.”

Betlehemezés

A betlehemezés a magyar paraszti hagyomány
egyik legismertebb és legnépszerűbb, többszereplős, dramatikus népszokása a karácsonyi ünnepkörben. Tulajdonképpen pásztorjáték, azt a
történetet meséli el, melyben Jézus születésekor
a pásztorok vagy a „három királyok” (a napkeleti bölcsek) meglátogatják a jászolban, barmok
közt fekvő kisdedet és Máriát. A betlehemezők,
általában férfiak, legények vagy gyerekek betlehemet visznek magukkal. Ez fából, papírból készült jászol, melyben a szent család figuráit és a
jászolban fekvő állatokat ábrázolják.

Könyvajánló
Karácsonyi sütemények,
desszertek
A karácsonyi süteményekre,
desszertekre gondolva szinte
orrunkban érezzük a fahéj, a
mézesfűszer és a vanília illatát.
Az ünnep közeledtével a legfinomabb édességekkel szeretnénk családunkat elkápráztatni,
ezért a szokásos karácsonyi sütemények mellett, mint a bejgli, a kalács, a mézessütemények,
igyekszünk új ízekkel meglepetést szerezni. Ez
a könyv csodálatos ételmodellek kíséretében
kínál számtalan receptötletet.

Pósa bácsi legszebb téli
versei Karácsonyra
Fogadják e különleges karácsonyi válogatást szeretettel
a Táltoskönyvek kiadótól
Gábor Emese festményeivel,

hiszen ahogyan Lőrinczy György is írja, Pósa
Lajos verseiben, gyermeklapjaiban és abban a
hatalmas arányú ifjúsági irodalomban, amelyet
megteremtett, soha nem tévesztette szem elől
törekvési célját, hogy a gyermeklelket megtartsa
a tisztaság érintetlen erkölcsében, és megtartsa
ideáljai keményakaratú bajnokának.

Bogar bárd meséi
Ki ne ismerné Bogar bárd meséit? Hiszen e könyv minden valamirevaló varázslócsaládban ott
van a gyerekek könyvespolcán,
ugyanúgy, ahogy a mugliknál
(vagyis a varázstalan népeknél) a Grimm-mesék. Bogar bárd e könyvben olvasható öt meséjének mind megvan a maga mágusa, varázslója,
s mindegyik más-más módon szórakoztat, nevettet vagy emlékezik meg halálos veszedelmekről. Egy különleges kötet a Harry Potter szerzője, J. K. Rowling tollából a szerző rajzaival.

Felhívás
Fénylánc – Adjunk új erőt a következő
év nagy cselekedeteihez
Tavaly félezer helyszínen mintegy kilencezer
ember foglalt helyet a tűz mellett. Az emberek
egymásra találtak. Ez a tűz indította el azt az
egyre terebélyesedő összefogást, amely egyre
reményteljesebben terjed szét a Kárpát-meden-

cében. A Magyar Szövetség közös ünnepre hív
mindenkit. Rimaszombat közelében december
21-én (vasárnap) 17 órakor a pokorágyi hegyen a Bástya Egyesület tagjai meggyújtják a saját tüzüket. Erre a tűzre válaszként a szomszédos
hegyormokon barátaik várják a fényt, hogy meggyújthassák szintén a sajátjukat.
Bővebb információ: http://fenylanc.uw.hu.

Kerti munkák
a 51. hétre
Általános munkák

A kerti vízcsapot fedjük le lekaszált fűvel
vagy falombbal és ezt földréteggel takarjuk. Az ásott kútról szereljük le a vödröt
(amennyiben télen nem fogyasztjuk
a vizét), fúrt kutakról pedig a szivattyút.
A fémből készült edényeket vízmentesítsük és vigyük védett helyre. Fagymentes
napokon végezzük el az utak, vízlevezetők
javítását, meredek területeken az iszapfogók, támfalak, csatornák rendbehozását.
A megmaradt növényvédőszereket száraz
helyen tároljuk. A víkendházat, présházat
víztelenítjük. Kerti bútorokat, szerszámokat szintén vigyük száraz helyre. A rögzített asztalt, ülőkét, stb. részesítsük téli
védelemben. A homokozót is fedjük be. Az
öntözőtömlőt felakasztva tároljuk.

Gyümölcsöskert

Hóesés esetén a kerítés mellől lapátoljuk el
a havat, ezzel csökkentjük a nyúlrágás veszélyét. Ügyeljünk, hogy a tárolóhelyiségek
hőmérséklete ne süllyedjen + 1 °C alá.
Veszély esetén mesterségesen emeljük
a tároló hőmérsékletét.

Szőlő

A pincében vizsgáljuk át a hordókat és az
apadó bort töltsük utána. Ha bort veszünk
ki, nagyon ügyeljünk a tisztaságra. Ami
kiömlött, azonnal töröljük fel.

Zöldségeskert

A fűtött fóliasátorba szánt
karalábépalántákat a nevelés időszakában nappal 12-16, éjjel 10-14 °C közötti
hőmérsékleten tartsuk. A 0-5 °C közötti
hőmérséklet magszárba szökését váltja ki. A fóliával takart spenótot napos
időben szedhetjük, szellőztessük. Ha
a talajviszonyok megengedik, akkor rövid
tenyészidejű borsót még mindig vethetünk
áttelelésre, 8-10 cm mélyre.

Virágoskert

Már vethetjük az egynyári begónia
magvait szaporítóládába. A vetést január
közepéig végezhetjük. A szaporítóládát
bükklombföld, tőzegkorpa és folyami
homok 1:1:1 arányú keverékével töltjük
meg, tetejére kb. 0,5 cm vastagságban
lombföldet szitálunk, és erre vetjük a magvakat. A magvetést földdel nem takarjuk, üveglapot és újságpapírt helyezünk
a szaporítóláda fölé. Csírázási hőmérséklet 22-25 °C. A magvetést csak finom
porlasztású permetezővel öntözhetjük.
A növénykéket a csírázást követően 1-2
héten belül tűzdeljük.
Farsang István
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Kálosi
János
Az idén ünnepelte 80. születésnapját
Egy kicsit kései
köszöntő

A legszigorúbb tanáraim egyike volt, s bár
nem igazán érdekelt a matematika, mégis
megtanultam annyit, hogy amikor két évig
a kassai Kohászati Egyetemen tanultam,
a kémia mellett, amelyet viszont imádtam
a füleki gimiben, a matematika sem okozott gondot. Amikor az A-osztályba kerültem, megijedtünk, ugyanis olyan tanárokat
rendeltek mellénk, mint Vassányi Aurél,
Ágoston Tibor, Tóth Lajos, Fehér László,
Böszörményi István és Kálosi János. Impozáns névsor, akik még a füleki gimnázium alapozó nemzedékét képviselték. S bár
nem mindegyik tantárgyat szerettem, mégis számtalan élmény fűződik mindegyikhez.
Kálosi János, aki a Vály-völgyéből származott el Fülekre, 1954-től 1991-ig generációk
egész sorát, köztük gömörieket tanította
meg a matematika alapvető műveleteire,
s emellett ő volt a kultúra aktuális közvetítője is a városban. S bár matematikus nem
lett belőlem, mégis neki köszönhetem, hogy
a kultúra lett éltető elemem, s ma ezzel keresem a mindennapi betevőt. Ő léptetett be
a Csemadokba, s ő invitált színházba is először, amikor is próbálta elsózni a jegyeket
a MATESZ kassai és komáromi színpadának
egy-egy előadására. Talán az Anyát láttam
először V. Szabó Rózsival vagy a Liliomfit
Mikola Robival? Osztályfőnökünk, látván
sokunk habozását a 10-15 koronás jegyek
láttán, azzal biztatott bennünket, hogy az
előadás megtekintése Kálosi tanár úrnál
biztosan beszámít majd a félévi vagy évvégi
jegyek megítélésénél. Nem tudom ma
már megítélni, hogy nyomott-e ez valamit
a latban, csak azt tudom, hogy a ketteshez
bizony véres veríték kellett, de megérte.
Kálosi János pedig bár már rég nyugdíjas, továbbra is rendületlenül hordja
a Csemadok-bélyeget. Isten éltesse még nagyon sokáig!
Juhász Dósa János, fotó: archív

Egy hiánypótló kötet
a telepes falvakról
„Mostanra, mikor ennek a
könyvnek az utolsó sorait
írom, már számos dél-szlovákiai kolóniát bejártam
régi telepes házak, emlékek
után kutatva. Elmentem
arra a négy gömöri telepre is, amely szülőfalumtól
csak néhány kilométerre
található, de ahol egész gyerekkoromban egyszer
sem jártam. Sőt, mire e könyv megjelenik, már új
helyen lakom, s otthonom – az élet furcsa fintoraként – az egyik csallóközi telepen, BalázsfaKolónián található” – vall új könyvéről a bátkai
származású történész, a komáromi Selye János
Egyetem tanára, Simon Attila. Elég szegényes
történetírásunk az elmúlt évtizedekben főleg a
szlovákiai magyarság második világháború utáni
kálváriájára fókuszált, s mindössze Popély Gyula és Vadkerty Katalin hívták fel a figyelmet arra,
hogy a régió etnikai arányainak a megváltoztatását nem a II. világháború után találták fel Beneš
és hasonszőrű társai, hanem erre már intenzív
lépéseket tettek a csehszlovák állam megalakulása után is, s erre ragyogó alkalomnak mutatkozott a húszas években lezajlott földbirtokreform.
Az ekkor megvalósult telepítési akciók során
szlovák, cseh és morva családok ezreit próbálták
a magyar államhatárok mellé telepíteni. Ezek a
telepek többnyire teljesen elzárkóztak a magyar

őslakosságtól, s az eltelt sok-sok évtized során is
csak alig érintkeztek velük. Gömörben is számos
ilyen település jött létre, ezek közé tartozik pl. a
Bátkától alig 10 km-re található Gernyőpuszta
(Bottovo) vagy a Balogfala és Várgede közötti
völgyben található Feketepatak (Čierny Potok)
is. Az ide betelepült-betelepített telepesek élete
az itt élő magyarokkal egyetemben szintén nem
volt kálváriamentes, hiszen az 1938-as bécsi
döntés után sokan lettek földönfutók, s ma nem
tudjuk azt sem, hogy a II. világégés után hány
százalékuk tért vissza. Voltak olyan telepek is,
amelyek kedvezőtlen fekvésük miatt idővel megszűntek, s az itt letelepedettek beköltöztek a környező falvakba, városokba.
Simon Attila hiánypótló műve igen nagy empátiával és alapos kutatómunkával készült, s a kötet
gazdag dokumentumanyagot tartalmazva tárja fel
történelmünk egyik fájó, de máig nem bolygatott
időszakát, de nem azzal a céllal, hogy újabb frontvonalat nyisson, hanem, hogy sebeinket kitisztítva megadja talán egy új, feszültségmentesebb
időszaknak az alaphangját. Igaz, ehhez minimum
két fél szükségeltetik, s tudjuk, hogy az elmúlt
évtizedekben erre nemigen volt meg az akarat.
(Simon Attila: Telepesek és telepes falvak DélSzlovákiában a két világháború között, Fórum
Kisebbségkutató Intézet, 2008)
jdj

Tóth Gábor a 3. helyen végzett
Besztercebányán
A szakmai tudás, fantázia, kreativitás, gyakorlati képességek és a kézügyeség döntött a fiatal
elektrotechnikusok ZENIT versenyén Besztercebányán, amelyen a rimaszombati Szakközépiskola (az egykori gépipari szakközép) diákjai is
részt vettek. Az iskola, ahogy arról annak idején
beszámoltunk, tavaly házigazdája volt a fiatal
elektrotechnikuosk versenyének. Besztercebányán, az erős mezőnyben a 3. C osztály tanulója,
a runyai Tóth Gábor a harmadik helyen végzett
úgy, hogy azonos volt a pontszáma a második
helyezettével.
- Két feladat várt ránk – emlékszik vissza Gábor.
Először az elméleti részt kellett megoldanunk,
ami egy 30 kérdésből álló teszt volt, amelyre 5
percünk volt. Ezt követte a sokkal igényesebb
gyakorlati rész, amely már a kézügyességre
helyezte a hangsúlyt, egy digitális hőmérő
tápegységének a nyomtatott áramkörét kellett
megtervezni, s elhelyezni úgy a hozzá tartozó
alkatrészeket, hogy az működőképes legyen.
Bár a feladat elvégzésére négy órát kaptunk, én
alig két óra alatt elsőként adtam le a munkát,
de mint kiderült, a szerkezet nem működött.

Így kénytelen voltam addig spekulálni, míg
rájöttem, hogy az integrált áramkör volt hibás.
Ezzel az utólagos nyomozással és hibakereséssel értékes perceket vesztettem, s így csúsztam
le a harmadik helyre.
Bár az országos versenyre csak az első két helyezett jutott ki, Gábor nem volt csalódott, s már
most készül az újabb megmérettetésekre.
Kép és szöveg: polgári
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Csínján a pirotechnikai eszközökkel
A város általános rendelkezései értelmében
(76/2004) az idén is szabályozzák a pirotechnikai eszközök használatát, közölte lapunkkal
Berecz Péter, a Városi Rendőrség parancsnoka.
A kettes cikkely alapján Rimaszombat nyilvános helyein és a városrészekben december
31. és január 1. kivételével tilos az I. és II.
osztályú pirotechnikai eszközök használata.
Az I. pirotechnikai osztályba ( játékos pirotechnikai termékek) tartoznak pl. a csillagszórók,
a konfetti bombák, bombetták, tortagyertya,
napraforgó, varázsvirág), míg a 2. pirotechnikai

osztályba (kis tűzijátékok) a bengáli tűz, római
gyertya, gejzírek, vezetőpálcás rakéta, színes
füst, rakétatelep stb. )
A rendelkezés megsértése esetén a 372/1990-es
törvény 48-as paragrafusa alapján a hatóságok 1
000 koronáig terjedő büntetést róhatnak ki.
Felhívjuk a kutya- és macskatartók figyelmét is,
hogy állataikat lehetőség szerint tartsák zárva
ezen a két napon, ugyanis azok nagyon félnek
a szokatlanul erős zajoktól, s azok tartós pszichikai károsodást is okozhatnak számukra.
jdj, fotó: archív

Szűkmarkúan bánnak a kisebbségekkel

Több is juthatna

4,5 százalékkal nő a kisebbségi kultúrára szánt összeg a szlovák állami
költségvetésben, így 105 millió
koronát (3 485 361 eurót) oszt szét
a kulturális tárca.
Ez az összeg azonban nem arányos a minisztérium költségvetési növekedésével, ugyanis az 10,9
százalékkal lesz több az ideinél. 2005-ben 77
millió korona (2,555 millió €) jutott a kisebbségi
kultúrára, ez a 2006-os választási évben csaknem
a duplájára nőtt (160 millió korona – 5 311 027
€), míg az azt követő években 80 (2,655 millió
€) ill. 100,4 millió korona (3, 332 millió €) jutott.

A Matica slovenskának szánt összeget viszont
42,9 százalékkal emelték meg, így az jövőre 60
millió koronát (1,99 millió €) kap.
De azt, hogy mikor lehet a pályázatokat benyújtani, még mindig nem lehet tudni. A minisztérium ugyanis november elején leállította a pályázatok befogadását arra hivatkozva, hogy az
önrészt 15 százalékról 5 százalékra csökkentik.
A gazdasági válság miatt Magyarországon is
megszigorították a költségvetést, ennek ellenére
a határon túli magyarságot segítő Szülőföld Alap
forrásai jövőre sem csökkennek, ellenkezőleg
100 millió forinttal több lehet a Szülőföld Alapban, mint az idén (amely 2 milliárd forint volt),

közölték Budapesten a magyar-magyar kormányzati konzultáció után. Az elosztás módja
is ugyanaz, mint az idén, vagyis Kárpátalja és a
Vajdaság a létszámarányához képest több támogatást kap.
jdj / fotó: Gecse Attila

Felhívások
„Mit tennék, ha...”
– pályázat diákok számára
A Magyar Koalíció Pártja, a VIA NOVA ICS
Nyitra Megyei Szervezete Farkas Iván parlamenti képviselő védnöksége alatt pályázatot
hirdet „Mit tennék, ha önkormányzati képviselő, polgármester, parlamenti képviselő, európai
parlamenti képviselő lennék” címmel, az általános iskolák 8. és 9. osztályos tanulói, valamint
középiskolások és gimnazisták számára. A pályázat beküldési határideje 2009. január 30.
A pályamunkákat a következő címre várják: Farkas Iván parlamenti képviselői iroda, Želiarský
svah 12/ Béres part 12., 943 01 Štúrovo/Párkány
vagy elektronikus formában az: icsparkany@
gmail.com. A pályázati munkák terjedelme általános iskolások esetében 1,5 oldal, középiskolások és gimnazisták számára min. 3 oldal. A résztvevők értékes díjakban részesülnek, melyek
átadására a pozsonyi parlamentben kerül sor.
Bővebb informáió: Környi Zoltánnál, a pályázat
koordinátoránál: 0907 245 998, 0620 58 49 858,
vagy a kornyizoltan@gmail.com.

Bíborpiros szép rózsa
– versenyfelhívás
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a
Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya főszervezőként és a Csemadok Művelődési
Intézete szakmai rendezőként hetedik alkalommal hirdetik meg a Bíborpiros szép rózsa (Örökség) országos népzenei vetélkedőt népdalénekesek, népdalkörök, népi hangszerszólisták és népi
hangszeres együttesek részére.
A szervezők kérik, hogy az összeállítások népdalokból álljanak, mellőzve a műdalokat és feldolgozásokat (az éneklőcsoportok kerüljék a kórusszerű hangzást, kánonszerű vagy többszólamú
előadásmódot; a hangszerszólisták és zenekarok
tartózkodjanak az autentikustól eltérő feldolgozásoktól). A rendezők javasolják, hogy a résztvevők elsősorban a saját régiójukból származó
népzenei anyagból merítsenek (ez biztosítja a
természetes megnyilvánulást pl. a tájszólás és a
zenei előadásmód szempontjából). A világi népdalok mellett vallásos népi énekek (nem temp-

lomban énekelt, de vallásos témájú énekek) és
népi szokásokhoz kapcsolódó dalok (karácsonyi,
pünkösdi, farsangi stb. dalok, énekek) is műsorra tűzhetők. A vetélkedők korcsoportjai: I.
korcsoport: alapiskolás tanulók, II. korcsoport:
középiskolás és főiskolás diákok, egyetemisták,
felnőttek. A vetélkedő kategóriái: 1, ének kategória – szólisták, népdalkörök, népdalkörök
hangszeres kísérettel 2, hangszeres kategória:
szólisták, parasztzenekarok és citerazenekarok. A vetélkedő szervezői, fordulói, időpontjai: •
Járási válogató fesztiválok (2009 március – június) • országos elődöntők (Gömörben 2009
októberében • országos döntő (Dunaszerdahely,
2009. november). A verseny szakmai rendezője
a Csemadok Művelődési Intézete. Jelentkezési
határidő: 2009. február 25. Jelentkezési lapok
a Csemadok területi választmányainál szerezhetők be, vagy a www.csemadok.sk honlapról
tölthetők le. Közelebbi információk: Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya.
(tel.: 031/552 24 78, fax: 031/550 98 30, mobil:
0905/358 529)
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 51. hétre
December 20-án, szombaton
Gyógyszertár az oroszlánnál
December 21-én, vasárnap
Gyógyszertár a Kauflandban

Fogorvos
December 20-21-én,
szombat-vasárnap
MUDr. Tyborová Andrea,
Cukorgyári u. 23. 56 27 188

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
december 9-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Czene Zoltán, Pavel Maňúr,
František Kubačka, Peter Ríz,
Barnabáš Bodor, Anatolij Jefimov,
Ladislav Fazekaš, Miroslav
Fazekaš, Patrik Fazekaš, Štefan
Kamenský Rimaszombatból,
Ladislav Borák, Ján Tomenga Ing.,
Eva Krekáňová, Imrich Krekáň,
Miloš Hruška Nyustyáról, Ján
Kochan, Mgr. Ľubomír German
Klenócról, Milan Kováčik
Poltárról, František Bika Losoncról, Jozef Sarvaš Gortváról,
Eva Halászová, Gejza Tóth
Otrokocsról, Miroslav Gajdoš,
Anna Malatinská Kecegéről,
Ladislav Gémeši Mezőtelkesről,
Ladislav Cselényi Lőkösházáról,
Marian Jánosdeák Tornaljáról,
Marcel Ľupták Árvaújhelyről,
Pavel Joniak, Ján Korub, Ján
Maliar Gernyőpusztáról, Michal
Karas Tiszolcról, Tibor Csatlós
Rozsnyóról, Matej Bálint, Jozef
Markotán Susányból, Bán Aladár
Bátkából, Iveta Kováčiková
Feketebalogról, Ladislav Juhász
Oldalfaláról, Bc. Andrea Turoňová
Baktiról, Alena Ivaníková
Feledről.
Először adtak vért: Martina
Kubaliaková Világosról, Iveta
Krnáčová Cserencsényből, Pavel
Joniak Dobócáról, Ľubomír
Auxt és Miroslav Juhaniak
Rimajánosiból.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
December 16-17.,
18.00

Egy a világ
December 18-21-ig,
17.45

Quantum csendje
December 18-21-ig,
20.00

Sasszem

Meghívok
December 15.
– Kirakat című színdarab bemutatója

Hétfőn este 19.00 órai kezdettel kerül sor Marta
Hlušíková írásai alapján Ľubomír Šárik rendezésében a DIVOSUD színjátszócsoport legújabb
bemutatójára, a Kirakat c. színdarab premierjére
a Városi Művelődési Központban.

December 16.
– Pressburger Quartett koncertje

A pozsonyi Pressburger Quartett – Gabriel
Szatmáry – hegedű, Eduard Pingitzer – hegedű,
Július Šoška – brácsa, Martin Ťažký – gordonka
– Rimaszombatban december 16-án, kedden 19
órai kezdettel ad koncertet. Mozart, Albrecht,
Puccini, Ravel, Zeljenka, Suchoň darabjaiból válogatnak a karácsonyi komolyzenei koncertre,
melynek helyszíne a Városi Galériában.

December 17.
– Disznótoros vendégség

A Fő téren kultúrműsorral tarkított disznósütés,
kolbász, hurka, Laci-pecsenye árusítás várja az
érdeklődőket december 17-én 11 órai kezdettel. A
finomságokat a LAMATA Kft. biztosítja.

December 18. – Art misszió

A karácsonyfa alá több szellemi ajándékot is
nyújtanak az Art misszió műhelyei, amelybe
idén a nagyobb diákokat várják december 18-án,
csütörökön 8.30-12.00 között. A foglalkozások
pedig a filmek, drogok, kriminalitás, zene és természetesen a kedvelt kézműveskedés témakörében szerveződnek.

December 18.
– „Karácsonyi kívánságok“

Kívánsággyűjtés és ajándékozás a Relax szabadidőközpontban december 18-án 11.00 – 15.00 között valósul meg

December 18. – Békességet a
jóakaratú embereknek

Szintén december 18. este 18 órai kezdettel a népi
szokásokat a Relax szabadidőközpont csoportjainak részvételével a római-katolikus templom
elevenítik fel újra.

December 18. - Ribike

A dunaszerdahelyi Epopteia Színházi Társulás
december 18-án 8.30 illetve 10.30 kor játssza Rimaszombatban a Művelődési Központban Ribike
című mesejátékát, melyet Illyés Gyula azonos
című meséje alapján írt és rendezett Gál Tamás
színművész. A darab szereplői: Kiss Szilvia, Gál
Tamás és Bodonyi András. Zenéjét Gál Tamás
szerezte, Bodonyi András pedig hangszerelte.

December 19. – Ellenállási harc
Gömör-Kishontban

Új kiállítás nyílik Rimaszombatban, a GömörKishonti Múzeumban december 19-én 13.00
órától, amely a gömöri antifasiszta ellenállás
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dokumentumait mutatja be. A gazdag fotódokumentáció, háromdimenziós segédanyagok és
audiovizuális prezentáció segítségével az érdeklődők képet kaphatnak a világ- és a szlovák történelem egyik sorsdöntő szakaszáról, így a bécsi
döntéstől át a szlovák bábállam megalakulásán át
Rimaszombat felszabadításáig. A kiállítás a besztercebányai Szlovák Nemzeti Felkelés Múzeuma
támogatásával jött létre, s 2009 január 31-ig látogatható. Előtte 12.30 órától koszorúzást tartanak a Tompa téri szovjet emlékműnél.

December 19. – „Ajándékozz játékot”

A programot december 19-én a Relax szabadidőközpont szervezi 13.30 órai kezdettel, amikor is
a gyerekek ajándékot visznek a gyerekotthonokban lakó gyerekeknek.

December 20. – Ünnep előtti kézműves
foglalkozások
A Városi Művelődési Központ gömbtermében december 20-án 14.00 és 17.00 óra között szeretettel várják azokat, akik szívesen készítenek ajándékokat természetes anyagokból.

Hirdetmény
Pályázat a rimaszombati Daxner
utcai óvoda igazgatónői állására
Rimaszombat városa az 596/2003 sz. törvény 4.
paragrafus, valamint az 552/2003 sz. törvény 5.
paragrafusával összhangban pályázatot ír ki a rimaszombati Daxner utcai Óvoda (Materská škola
– Óvoda, Daxnerova 30/486) igazgatónői állására
2009 február elsejei belépéssel.
Szakképzettségi előfeltételek:
- szakirányú végzettség az Oktatási Minisztérium
41/1996 számú törvény rendelete és az érvényes
módosítások szerint
Egyéb feltételek:
• minimálisan 5 év pedagógiai munka körben szerzett szakmai gyakorlat • személyi és erkölcsi feddhetetlenség, megfelelő egészségi állapot • személyi
és egészségügyi alkalmasság az állás betöltésére • az
iskolai legiszlatíva ismerete
A pályázatnak tartalmaznia kell:

• a szakképzettséget igazoló okiratok hitelesített
másolatát • a pedagógiai gyakorlat igazolását • szakmai önéletrajzot • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt • részletes írásbeli előterjesztést az
óvoda fejlesztésére, szakmai koncepciót • írásbeli beleegyezést a személyi adatok felhasználására
a pályázat elbírálása érdekében
A pályázati anyagot a kért okmányokkal és mellékletekkel együtt zárt borítékben „VÝBEROVÉ
KONANIE – az óvoda neve és címe – NEOTVÁRAŤ”
megjelöléssel legkésőbb 2009 január 7-ig küldjék
be a Városi Hivatal Oktatási osztályának a címére
(Mestský úrad, oddelenie školstva, Svätoplukova 9,
979 01 Rimavská Sobota)
A meghallgatás időpontjáról és helyszínéről a kiíró
legkevesebb 7 nappal előtte értesíti a jelentkezőt.
Rimaszombatban, 2008 december elsején (VH-52)
MUDr. Cifruš István, MPH– polgármester
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Szolgáltatások
• Mielőtt bíróságra menne, vegye igénybe mediátor segítségét! Francisci u. 1., 0907 831 424.
1495-52
• Kártyából megjósolom
a múltat, a jelent és a jövőt is.
Rimaszombat, Cserencsényi
u. 22. (A Munkaügyi Hivatal
mellett). Nyitva: Hétfő - Péntek:
9.00-15.00 óra. Tel: 0915 228 482
1538-50
• Érzékiségfejlesztő élménymasszőr. Tel.: 0903 178 646.
1651-2
• Egyszerű és kettős könyvelés,
adó bevallások meg mások.
Hívja: 0905 329 178-as telefonszámot.
1694-52
* Könyvelés vezetése. Tel: 0911
846 062
649-50
* Kedvező hiteleket kínálok. Új
saját meghatározású fizetési variánsban mindenkinek, bármire
100 000,-Sk-tól. Munkanélkülieknek, nyugdíjasoknak, anyasági szabadságon lévő nőknek is.
Azoknak is, akiknek tartozásuk
van a hitelregiszterben. Info:
0918 980 029
1716-52

2008. 12. 15.

Auto-motor

EUROMOTEL

Joker - Aga

* Eladó Peugeot 206, 2002-es
gyártási év, 31 000 km, garázsolt,
hibátlan állapotban, első tulajdonos. Tel.: 047/5623 370, 0907
184 889
1699-50

Játék-Sport Nagyraktár
Mikszáth K. u. 47, Rimaszombat (a régi gimnázium
melletti kereszteződésnél)

VÁSÁRLÁS SZUPER ÁRON!
Korcsolyák, szánkók, labdák,
gyerekkocsik és más akciós

Állatok

termékek
Nyitva: Hétfőtől péntekig

* Bernáthegyi kutyakölykök
eladók. Tel.: 047/559 64 39
1704-52

10.00 és 16.00 óra között

Infó: 047/56 31 264
2282-47,49

KAMENÁRSTVO

Egyéb
* Eladó száraz kukorica. Nagyobb mennyiségben is. Tel.:
0908 265 466
1709-50

Kassai út, Rimaszombat
meghívjuk Önt:

ÍNYENCSÉGEINKRE
OLCSÓ ELSZÁLLÁSOLÁS

Tel.: 047/56 22 517, 0905 745 308
Felveszünk: pincért/-nőt
adminisztratív munkaerőt a recepcióra
Tel.: 0918 392 513

Bérbe adok:
- raktárt rámpával az STK épületében
- irodákat az STK areáljában
- Iroda és üzlethelyiség az első emeleten – SzNF u. 18.
Tel.: 0918 392 513

Ulický
KŐFARAGÓ

Új műhely
Rimaszombat
Temető u. 4192
Mob.: 0905 681 163

2016

Köszönetnyilvánítás

980 53 Rimazaluzsány 145.
Tel.: 047/54 95 358 Mob.: 0907/528 039

„Mert akit szívünk híven szeretett, visszajár közénk, mint a
reggelek.” (Veres János)
2036

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
halottunkat

Poór Jánost

Ingatlanok
• www.makroreality.sk
1305-19
• Bérbe adom hosszú távra
akasztóhegyi lakásomat Rimaszombatban. Ár megegyezés
szerint. Kapcsolat: 0904 821 835.
1693-50
* Eladó családi ház Rimaszombatban (Duklianskych hrdinov
utca). Kettős garázs+ gazdasági
épület + kert 1250 m2 területen.
Kellemesen csendes környezet.
Tel.: 0908 965 676
1698-50
* Hétvégi házat veszek Rimaszombat közelében. Tel.: 0907
170 150
1701-50
* Eladó családi ház (berendezett)
Tamásfalvában a Tégla utca 7.
szám alatt. Ár a megtekintés
után. Tel.: 0907 884 276
1706-8

Restaurant

elkísérték utolsó útjára a rimaszombati temetőbe, és részvétükkel, virágaikkal igyekeztek
enyhíteni mély fájdalmunkat. 2227
Ezúton mondunk köszönetet
MUDr. Slanina Pavel háziorvosnak
a gondos kezelésért.

A gyászoló család

SZÃNYEG

PVC

PARKETTÁK

MATRACOK

Megemlékezés

Szönyeg
padló
darab

Sk/darab

www.kobercetrend.sk
Az akció 2008.12.1-tól – 12.31-ig tart, vagy ameddig a készlet tart.
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R I M A S Z O M B AT

Ko‰ická 3210 (a kézi autó mosó mellett)
Hét – Pent: 8-18 óra, So: 8-12 óra
2266

Oly szomorú mindig
csak egyedül lenni,
Valakit mindenütt hiába keresni.
Valakit várni, aki nem jön többé,
Valakit szeretni örökkön örökké.
Fájó szívvel emlékezünk
halálának 5-ik évfordulóján

Lénárt Zoltánra
(Perjése), akinek jóságos szíve
2003. december 18-án
szűnt meg örökre dobogni.
Emlékét örökké szívében őrző
felesége, fia, menye, unokái,
dédunokái és a rokonság.

Sport / Hirdetés

2008. 12. 15.

Eladó élő karácsonyfa
december 6-tól a Paraszt utcában
a STAVMIX területén.
(ul. Sedliackej v Stavebninách STAVMIX
– egykori Jednota építkezési területe)

Szüksége van
pénzre?
Hívja a 0905 329
178-as telefonszámot.
www.proficredit.sk
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KÖLTÖZTETÉS
és áruszállítás
M: 0910 939 689,
0903 555 356
2085

2275-51
2293-50

Az AUTODIELY – HENKE

értesti Önöket, hogy az üzlet Rimaszombatban
új helyiségbe költözött a Vasutas utcába az
Akasztóhegyre, a tenisz pályától 300 méterre.
Szeretettel meghívjuk Önöket új üzletünkbe.
Nyitva tartás: Hétfő – péntek: 8.00 – 11.30, 12.00 – 16.00
Tel.: 0908 898 444
2299-52

Eladásra
kínálok
tűzifát.
M: 0908 605 511

Kapható már
a postákon is!

Hirdessen
magyarul is!

2201-35

Sporthírmorzsák
Elmaradt a hokimeccs
Losoncon

Hiába utaztak Losoncra a második ligában
szereplő HKM játékosai a nógrádi járási székhelyre, a kilencedik forduló szomszédrangadója
elmaradt. Ahogy Štefan Hanzeltól, a klub elnökétől megtudtuk, a losonciak képtelenek voltak
kapust biztosítani, így a megadott várakozási
idő letelte után a bíró befejezettnek tekintette
az el sem kezdett mérkőzést. A mérkőzés eredményéről a versenybizottság dönt majd. Ez már
a második alkalom, hogy a losonciak nem játszottak le egy mérkőzést, legutóbb Homonnára
el sem utaztak.

Befejeződtek a serdülő
birkózók ligaküzdelmei
A címvédő pozsonyi Dunajplavba otthonában
rendezték meg a szabadfogású serdülő birkózók
ligájának utolsó fordulóját, amely teljesen
összekuszálta az addigi sorrendet, s csak
a szinnaiak maradtak az eredeti helyen.
A rimaszombatiak eredményei:

50 kg:
54 kg:
63 kg:
69 kg:
76 kg:
85 kg:

5. Sopko Peter
7. Miko Adrián
4. Miniar Jaroslav
4. Bán Michal
5. Habodász Tomáš
5. Totkovič Richard

A bajnokság végső sorrendje:

1. Dunajplavba Bratislava
2. Lokomotíva Košice

( 2 pont )
(0)
(3)
(3)
(2)
(2)

248 pont
241

3. Vihorlat Snina		
4. Baník Prievidza		
5. Lokomotíva Rim. Sobota

132
73
73

Azonos pontszám esetén a több első hely
döntött. A Lokomotíva edzője, Radnóti József
a helyezéssel egyáltalán nem volt elégedett,
hiszen tavaly bronzérmet szereztek védencei.
Egy fordulóban sem tudtak kiállni teljes csapattal, sérülés, betegségek vagy személyi okok
miatt. „Ha ez összejött volna, akkor legalább
a privigyeieket megelőzhettük volna, hisz
a szinnaiak a somorjaiakkal közösen versenyeznek, így ellenük nem volt esélyünk” – mondta
Radnóti, aki hozzátette még, hogy a versenyre
két személyautóval utaztak, hogy így is spóroljanak az elkövetkezendő versenyekre.

Női röplabda liga:

Nyustyán minden
összejött
A rimaszombati Slovan női röplabdacsapat
a szomszédba, Nyustyára látogatott, s a mérkőzés komoly izgalmakat ígért ismervén a két
csapat játékerejét és táblázaton elfoglalt helyét.
A két mérkőzésen a rimaszombatiak mindössze
egy játszmát vesztettek, s a második mérkőzés
már nagyon sima lefolyású volt.
Nyustya – Slovan Rimaszombat 1:3
(-14,22,-13,-15) és 0:3 (-11, -15, -5)

A simán megszerzett első játszma után mintha
a vendégek elhitték volna, hogy nekik áll a zász-

ló, s a második játszmában a hazaiak váratlanul
feltámadtak. Igaz, ezzel el is lőtték a puskaporukat, s a következő két játszmát, s így az első mérkőzést is simán hozták a Slovan röplabdázói.
Hiába volt a lelkes hazai közönség buzdítása,
a fiatal hazai játékosok fejben feladták a mérkőzést, s a második mérkőzésen gyakorlatilag
már semmilyen ellenállást nem fejtettek ki. Ezt
látva a vendégek edzője a cserejátékosoknak
is lehetőséget adott, akik éltek is a kínálkozó
alkalommal. A rimaszombati csapat továbbra is
vezeti a bajnokságot.
A vendégek összeállítása: Megelová, Rendeková,
Pálmayová, Drugdová, ifj. Kudlíková, Zvarová,
Kačániová, Žírošová, Rosiarová és Chodúrová.

Cselgáncsérmek
Szlovéniából
A Mladosť Relax Rimaszombat cselgáncsozói
a szlovéniai Slovenj Gradec városában vettek
részt nemzetközi tornán, amelyen 9 ország 375
versenyzője mérte össze az erejét. Rimaszombatot hét versenyző képviselte, akik 4 érmet
szereztek. A 42 kilósok mini kategóriájában
Filip Zachar a harmadik helyen végzett, míg
a 31 kg-ban Patrik Boršoš ötödik lett. Az ifjabb
diákok versenyében két harmadik helyet sikerült elcsípni. A 44 kg-ban Sophia Kanátová, az
57 kg-ban Kristína Tommová lett bronzérmes.
Rimaszombat színeiben versenyzett a besztercebányai Martin Becík is, aki a 46 kilósok között
szerzett harmadik helyet.
Összeállította: jdj
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Taekwondósaink Kassán szerepeltek
Ahogy legutóbbi számunkban röviden már
beszámoltunk róla, a rimaszombati Taekwondo
klub november végén Kassán vett részt nemzetközi tornán a kyorugi versenynemben. A kassai
Ilyo TKD klub által második alkalommal
megrendezett tornáján szlovákiai résztvevők
mellett olasz, horvát, bosznia-hercegovinai és
lengyel versenyzők mérték össze az erejüket.
A rimaszombatiakat négy birkózó, Úrek, Farkaš,
Zsíros és Pástor képviselte. Marek Úrek a diákok 36 kilós versenyében mind rozsnyói, mind
horvát ellenfelét magabiztosan győzte le, s az
első helyen végzett. Norbert Farkaš a diákok 36
kilós versenyében próbált szerencsét, de pozsonyi ellenfelétől 7:6 arányú vereséget szenvedett,
és a selejtezőben kiesett. Az idén felnőttek
is indulhattak a versenyen, s két ezüstérmet
sikerült szereznünk. Milan Pástor a +80kgban a döntőben kapott ki a pozsonyi Vladimír
Bartkotól, míg Zsíros Adrián a 68 kg-ban kassai
ellenfelével (Szabari Martin) vívott idegölő
csatát, s 5:1-es vezetés után végül 14:10 arányban
alulmaradt, így neki is a második hely jutott.
jdj

Zsíros, Úrek, Farkaš és Pástor

Két forduló után Tornalja az élen
A versenykiírás szerint 2x1 óra alatt 30 lépést
kellett megtenniük, és további fél-fél óra állt a
játékosok rendelkezésére leesésig.
Az első két fordulóban legjobban a tornaljai
legénységnek ment a játék, akik magabiztosan
mindkét mérkőzésüket megnyerték. Az Istók,
Nágel, Gergely, Polgári, Bodor összetételű
csapat így két forduló után vezeti a mezőnyt.
A GL küzdelmei december 20-án Bátkában
folytatódnak a 3-4. fordulóval.
Eredmények:

November végén az előre megejtett sorsolás szerint rajtolt a sakkozók Gömöri Ligája.
Csetneken, az ottani egészségügyi központban
(ez egyébként a helyi sakkozók klubjának is
a székhelye) hét csapat mérte össze tudását
az első két forduló párosítása szerint. Mivel
Csetnek két csapattal képviselteti magát ebben
a versenyben az első fordulóban A csapatuk
szünetelt, a második fordulóban pedig együtt
játszott a két hazai csapat.

1.forduló:
Baník Štitník B - ŠK Tri ruže Rim.Sobota 3:2,
ŠK CVČD Revúca - ŠK Tornaľa 0:5
ŠK Bátka - ŠK Plešivec 4:1
Baník Štitník A - szünetelt
2.forduló :
ŠK Tri ruže R.Sobota - ŠK CVČD Revúca 4:1,
ŠK Tornaľa - ŠK Bátka 3,5:1,5
Baník Štitník A - Baník Štitník B 5:0
ŠK Plešivec - szünetelt
Kép és szöveg: polgári

Téli stadion nyitva tartása
a 51. hétre
Hétfő:
11.00 – 14.30, 19.30 – 21.00
Kedd:
11.00 – 14.30
Szerda:
11.00 – 13.30, 18.30 – 20.00
Csüt.:
11.00 – 14.30
Péntek:
11.00 – 14.30
Szombat: 10.00 – 19.30
Vasárnap: 14.00 – 19.30
Belépődíj 90 percre 6 éves korig ingyenes,
6-15 éves korig 30 Sk, felnőttek részére 45 Sk,
kísérő 20 Sk. A stadion bérleti díja egy órára
1 500 Sk.

Reisz András
jelenti
A hét folyamán az átlagosnak megfelelő
hőmérsékletű vagy annál kissé enyhébb
téli időre van kilátás, inkább csak a hét vége
felé várható hidegebb idő. Hétfőn többékevésbé napos idő lesz, majd a hét végéig
gyakran megnövekszik a felhőzet, időnként
esőre, a hegyekben havazásra is számítani
kell. Tehát a hideg és a hó egyelőre várat
magára.

Gömöri Hírlap
Kiadja a Rimaszombati Városi Hivatal. Mb. főszerkesztő: Juhász Dósa János (tel.: 047/56 04 676, e-mail: jan.juhasz@rimavskasobota.sk) Szerkesztő: Homoly Erzsébet (tel. 047/58 11 310,
e-mail: gomorihirlap@rimavskasobota.sk). A szerkesztőség címe: 97901 Rimaszombat (Rim. Sobota), Svätopluk u. 5, P.O.Box 79. Hirdetési iroda: Dana Vojteková (tel. 56 04 673, fax: 56 33 742, email:gemerskezvesti@rimavskasobota.sk), Hirdetési menedzser: Ing. Silling Géza (Mob.: 0907 255 600, 0910 913 191) Nyomda: Reality-Print, Rimaszombat, Fábry u. 10. Engedélyszám: 2/2000.
Terjeszti: A Mediapress és magánterjesztők. Kapható: a régió standjain, egyes boltjaiban, a postahivatalokban és a rimaszombati Tompa Mihály könyvesboltban.

