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Rimaszombat első embere gyerekeket és nyugdíjasokat is meglátogatott. Fotó: amb

Van költségvetés és kft.-vé
alakul a városi fociklub
Zsúfolt volt a rimaszombati Városi Képviselő-testület idei utolsó ülésének napirendje, ugyanis több
fontos ügyben is dönteni kellett a képviselőknek. Bár
egyes programpontoknál heves viták is indukálódtak,
többnyire simán átmentek az előterjesztett javaslatok. Figyelmet érdemel Viliam Vaš képviselő, aki az
ülés folyamán több alkalommal is érintette a Gömöri

Hírlap és a Gemerské zvesti helyzetét, s kísérletet tett
a szerkesztőbizottság elnöke, Hacsi Attila leváltására
is, de javaslatával egyedül maradt, azt senki nem támogatta. Elfogadták viszont a képviselők a város jövő
évi költségvetését, s létrejön a focicsapat munkáját
irányító kft. is. Részletes beszámoló lapunk 3. oldalán

A képviselő-testület ülésén Pavel Piliarik alpolgármester ismertette a Gömöri Hírlap és Gemerské zvesti
főszerkesztői posztjára kiírt pályázat végeredményét. A Gömöri Hírlapra ketten (Juhász Dósa János
és Vörös Attila), míg a Gemerské zvestire hárman (Pavel Sybila, Veronika Žilková és Marián Kluvenec)
pályáztak. A Pavel Piliarik által vezetett bizottság egyhangúlag a két lapot jelenleg is megbízottként irányító
Juhász Dósa Jánosnak és Marián Kluvanecnak szavazott bizalmat.

Vadex Kft.,
RimaSzi Húsvár

fagyasztott kacsa 95 Sk/kg -tól
Bartók B. 24., RimaSz
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Késik Esterházy János jogi rehabilitálása
Dokumentumfilm készült Az üldözöttek
védelmében címmel Esterházy János II. világháború alatti üldözötteket mentő tevékenységeinek főbb dokumentumainak
bemutatásából, melyet először december 8-án Budapesten a Magyar Kultúra
Alapítvány székházában mutattak be.
A Rákóczi Szövetség – az Esterházy János Emlékbizottság, a Szövetség a Közös Célokért társulás és a Pozsonyi Műtermek szabad művészeti
társulás szervezésében a budapesti Magyar Kultúra Alapítvány székházában és támogatásával
valósult meg december közepén a szlovákiai
magyar képzőművészek alkotásaiból összeállított Esterházy János emlékkiállítás. A tárlat kurátora Kalita Gábor, a Pozsonyi Magyar Galéria
művészeti vezetője lapunknak elmondta, hogy

ez a fokozatosan egyre több alkotással bővülő kiállítás bejárja majd a Kárpát-medencét, mellyel
az alkotók szintén szeretnének hozzájárulni a
nagy magyar mártír emlékének örök őrzéséhez.
A budapesti kiállítás megnyitóját megtisztelte
jelenlétével Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke is, aki beszédében reménységét fejezte ki,
hogy eljön az az idő amikor társadalmi nyomásra
Esterházy jogi rehabilitálása is megtörténik. Ehhez is kíván hozzájárulni az a dokumentumfilm,
amelyet Molnár Imre szakmai útmutatásával
Vörös Attila, rimaszombati rendező készített a
Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának a
támogatásával. Az üldözöttek védelmében című
dokumentumfilmet az Esterházy János emlékkiállítás megnyitóján vetítették le először.
Homoly E.

Polgári társulás alakult Bátkában
2008 novemberében Bátkában is megalakult
a Polgári Társulás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának jóváhagyásával: Blhská dolina
2008 – Balogvölgy 2008 néven. Ismerve a Balogvölgy népművészeti hagyományait, kultúráját,
az itt élő emberek szokásait, szükségét láttuk
egy olyan társulás létrejöttének, amely felvállalja ezen értékek további feltárását, megőrzését,
ápolását és bemutatását a nagy nyilvánosságnak.
Mivel a lakosság összetétele sokrétű, ennek kölcsönhatása megjelenik a kultúrájukban, életvitelükben, szokásaikban és ez teszi színessé és
sajátossá mindennapi hétköznapjainkat. Ezt szeretnénk képviselni és felszínre hozni tevékenységünk során. Programunkban szerepel együttműködni az MKP és a Csemadok helyi szervezetével,
a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetével, Bátka, Rimaszécs, Zádorháza, Balogiványi,
Cakó, Nemesradnót, Zsíp, Dulháza, Balogtamási,
Rakottyás, Uzapanyit, Nagybalog, Pádár, Perjése, Baraca községek önkormányzataival, polgármestereivel, Rimaszombat és vidéke polgári
társulással valamint a régiókban már működő

valamennyi csoporttal. Határontúli kapcsolatokban szeretnénk Palócföld-Gömörország népművészeti hagyományait és szokásait képviselni,
szorosabb kapcsolat kialakítani Putnok és környéke településeivel, a Sajó Eurorégióval. Terveinkben szerepel a környező óvodák, alapiskolák
és polgármesterek felkeresése hagyományőrző
csoportok megalakítása céljából. Polgári társulásunkkal mi is szeretnénk hozzájárulni a Balogvölgyi Falvak Találkozójának megszervezéséhez,
melyen szeretnénk régiónk kulturális hagyományait felvonultatni. Ahhoz, hogy ez lehetővé
váljon, pályázatot szeretnénk benyújtani a SZK
Kulturális Minisztériumához, a Magyar Köztársaság Kulturális Minisztériumának „Szülőföld”
alapítványához, más alapítványokhoz, beleértve
a Rimaszombat és Vidéke polgári társulást és a
Sajó Eurorégiót is.
Mindenki segítségét és támogatását szívesen
fogadjuk, aki szívügyének tekinti és érzi Balogvölgy népének érdekeit és felemelkedését.
Kapcsolatfelvétel: Balogvolgy@azet.sk
Bodnár Géza, a polgári társulás elnöke

Lapszélre

A szívemre vettem
Homoly Erzsébet
szerkesztő
Főnöki intelemre karácsonyról kellene
szólnia ezen utolsó – ez évvégi- vagy talán
tényleg utolsó lapszélrémnek. Talán, hogy
ne legyünk ünneprontóak? De ha a szívemet igazán nyomja valami, akkor ünnep ide
vagy oda, nem lehet csak úgy elodázni.
Ráadásul, ha az embernek az egészsége rovására is megy, akkor meg végképp nem!
S éppen a napokban került a kezembe egy
felmérés, svéd kutatók által végzett vizsgálat eredményét tárták fel, mely szerint
egyértelmű összefüggést mutattak ki a főnök viselkedése és a dolgozók szívbetegségei közt. S amióta a kardiológiára is járnom
kell, talán ez megfontolandó... A felmérés
konklúziója, hogy sokat segíthet a munkahelyi stressz csökkentésében, ha a vezetői
képességeket fejlesztik. Jelen esetemben,
így hogy ismertek lapunk főszerkesztői
posztjára kiírt pályázat eredményei, azt
kell, hogy gondoljam külsőleg, hogy valószínűleg elégedettek a kompetensek a főszerkesztő eddig kifejtett munkájával, ha annak
ellenére, hogy a városi képviselők többsége
megvonta a bizalmat, a polgármester leváltotta tisztségéből, s majd újra kinevezte Juhász Dósa Jánost. Belsőleg azonban
nem ezt érzem. De mindegy, hogy mit érzek
ilyen esetekben, a véleménynyilvánítás is
fölösleges. A főnöknek mindig igaza van, s
ha nincs, akkor is az első törvény lép életbe.
Erre politikailag is felhívták a figyelmem,
de ezt az én gyomrom nem fogadja be, s bizony a szívemre vettem… S ez sajnos az én
karácsonyomra rányomja a bélyegét.
Az új évbe viszont teli reménységgel tekintek, s ezt kívánom minden kedves Olvasómnak is, hogy a Magyarok Istene áldásában,
szeretetteljes, épületes 2009-es esztendőt
kezdjenek.
Minden kedves Olvasómnak köszönöm a
2008-as esztendőben a hűségét, segítségét
és együttműködését!

Ajánló

GömörKishont
Vármegye
Könyv, amelynek
ott a helye minden
gömöri család
otthonában.

Több mint egy évszázada (1904-ben) hagyta
el a nyomdát dr. Borovszky Samu szerkesztésében és az Apolló nyomdavállalat gondozásában a honfoglalás 1896. évi millenniuma
alkalmából indított Magyarország Vármegyéi és Városai c. monumentális sorozatnak
Gömör-Kishont vármegyét bemutató kötete. A napjainkra szinte hozzáférhetetlen
könyv újrakiadására a rimaszombati Patrióta Kiadó vállalkozott. Az eredeti monográfia
mellett – függelék formájában, B. Kovács

István és Gaál Lajos tollából – áttekintést ad
a kötet a több mint két évszázados Gömörkutatás eredményeiről is. A csaknem másfél
ezer tételt tartalmazó válogatott bibliográfia
a gömöri regionalisztika eddigi legteljesebb
könyvészete.
A könyv megvásárolható a Tompa Mihály
Könyvesboltban és a Közösségi Házban.
B. Kovács István
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Elfogadták a költségvetést
és a városi futballklub átalakulását
December 16-án tartotta idei utolsó ülését a rimaszombati képviselő-testület, amelynek
zsúfolt napirendjén több, a város jövője szempontjából fontos programpont szerepelt.
Kultúrműsorral köszönték meg

lesz a város életében: a tamásfalai csatornázás
befejezése és a városi medence megépítése, de
Rimaszombat szolgáltatja pl. a kultúrműsort a
tiszaújvárosi városnapi ünnepségeken is.

Karácsony közeledvén az ülés elején a Művészeti Alapiskola diákjai és tanárai adtak rövid
kultúrprogramot, amelynek a végén az iskola
igazgatója, Marian Lacko mondott köszönetet a
képviselőknek illetve a polgármesternek, amiért
az iskola Svätopluk utcai épületének a rekonstrukciója végre megvalósulhatott. Cifruš István
polgármester ismertette Viliam Vaš képviselő levelét, amelyben közli, hogy politikai okok
miatt kilép a Demokratikus Blokkból, s mint a
Kereszténydemokrata Mozgalom képviselője,
függetlenként folytatja munkáját.

Kft.-vé alakul
a városi futballklub

Vita a városi lapokról
és a szerkesztőbizottságról

Az ülés következő része is a már említett képviselőről szólt, aki vitatta a Városi Tanács döntését,
amely elutasította a javaslatát Hacsi Attila leváltására. Hosszadalmas, értelmetlen, vádaskodásoktól sem mentes vita kezdődött, amelyben
Viliam Vaš nem csak képviselőtársát, hanem a
két lap megbízott főszerkesztőjét is támadta. A
vitában szót kért Pavel Piliarik alpolgármester
is, aki röviden ismertette a két lap főszerkesztői
posztjára kiírt pályázat végeredményét, amely
szerint a bírálóbizottság egyhangúlag a két mb.
főszerkesztő pályázatát találta a legjobbnak.
A vagyonjogi kérdések közül a legnagyobb vitát a
tűzoltók által vásárlandó terület váltotta ki, ahol
több javaslat is elhangzott, míg végül Bán Zoltán
kompromisszumos javaslatát fogadták el, aki 1
eurót javasolt négyzetméterenként a 813 m2-es
területért.

Adók, iskolaügy és sport
Változtak az egyes adóilletékek is, a szemétdíj
mind a fizikai, mind a jogi személyek számára
5,1 százalékkal emelkedett. Eddig a lakosok 580
koronát (19,25 €) fizettek, ez januártól 610 koronára (20,25 €) emelkedik. Mivel évente emelkedik a feldolgozandó hulladék a városban (az idén
még csak 5 300 tonnával számoltak, míg jövőre
ez az előzetes számítások szerint már 6 000 t
körül lehet), egyre többe kerül ennek eltakarítása is. Mivel jövőre már euróban kell fizetnünk,
módosították az egyes közszolgálati tételeket
is, mint. pl. az esketési ill. temetkezési illetékek. Ahogy elhangzott, többnyire lefelé történt
a kerekítés. A legnagyobb vitát az ebadó váltotta
ki, Csobo Alica képviselő ugyanis szerette volna
elérni, hogy a kertes házban egyedül élő, nem
dolgozó 65 év feletti nyugdíjasok 50 százalékos
kedvezményt kapjanak, de javaslatát csak 5 képviselő támogatta.

Eva Alevová, a Városi Hivatal oktatási osztályának a vezetője számolt be az iskolaügyben történtekről (erről olvashatnak az 5. oldalon ankétunkban is), míg Štefan Koháry képviselő a város
sportéletét taglalta, s kiemelte, hogy 25 egyesület működik, amelyek közül több klub országos
szinten is remek eredményeket ér el. A város tavaly ezeket az egyesületeket 1,2 millió koronával
támogatta.

Kiegyensúlyozott lesz
a költségvetés

Közel kétórás vita előzte meg a költségvetés
elfogadását. Ahogy a vita végén Kovács László
elöljáró megjegyezte, ezt remek eredménynek
tartja, mert voltak évek, amikor 5 perc alatt
döntöttek, míg most a legtöbb képviselő aktívan
is hozzászólt az Oľga Fabová, a Városi Hivatal
közgazdasági osztályának vezetője által benyújtott javaslathoz, amely először volt ún. program
alapú költségvetés, s a 2009-es év mellett már
prognózist nyújt 2011-ig. Előbb az idei negyedik
költségvetési változást, majd a jövő évi költségvetés Városi Tanács által módosított javaslatát
fogadták el. A tervezett bevétel összege 444,657
millió korona (14 759 908 €), a kiadások 493,599
millió korona 816 384 485 €), a pénzügyi operációs bevételt 62 400 millió koronára (2 071 300
€) tervezik, míg a kiadások 13, 458 millió koronát
(446 723 €) tesznek ki. A Városi Tanács képviselők által elfogadott javaslata szerint 1,5 millió koronával (49 790 €) megemelték a bevételi, míg
3,5 millió (116 178 €) koronával csökkentették a
kiadási oldalt. A bevételek jelentős része a helyi
adókból és a város tulajdonának eladásából jön
össze, de szeretnének pénzt szerezni pályázatok
útján az EU-s alapokból is. Jövőre két prioritás

Hosszas vita után szavazták meg a képviselők a
városi futballklub kft.-vé történő átalakítását, s
egyúttal elfogadták a 100 %-os városi részvétellel s 200 ezer koronás alaptőkével létrejövő
kft. alapító okiratát is. A javaslatot 18 képviselő
támogatta, ketten (Bán Zoltán és B. Kovács István) ellene szavaztak. Megválasztották az ideiglenes vezetőséget is, ügyvezetővé Rábely Pált, a
Városi Közterület-fenntartó Vállalat igazgatóját
választották, tagjai: Jarmila Luštíková, Pelle Tibor, Viliam Vaš, Štefan Koháry és Kovács László. Az ügyvezetői posztra pályázatot írtak ki. A
kft. átveszi a megszűnő klub kötelezettségeit, s
idővel más városi sportklubok működtetésében
is érdekelt lesz. De mivel a 2009-es költségvetésben megszavazott támogatás nem lesz elég a
klub egész évi működtetésére, egyéb szponzorok
híján a csapat akár be is fejezheti szereplését az
I. ligában.

Digitalizáció, turisztika
és személyi kérdések

A képviselők elfogadták a képviselő-testület
digitalizciójának tervét, amelynek sarkalatos
pontja, hogy a képviselők a tárgyalási anyagokat
elektronikus formában kapják meg. A költségek
előreláthatólag 748 ezer koronát (24 829 €) tesznek ki, s erre pénzt EU-s alapokból szeretnének
szerezni. Marta Juhaníková fogja a várost képviselni a besztercebányai kerületi bíróságon a
2009-2013-as időszakban, s Marta Hlušíková
megüresedett helyét Milota Bornayová veszi át
a GH és GZ szerkesztőbizottságában. E pont tárgyalásakor Viliam Vaš ismét javaslatot tett Hacsi
Attila menesztésére, de javaslatát önmagán kívül senki sem támogatta. Ennek ellenére Hacsi
Attila bizonyos feltételek mellett felajánlotta a
lemondását. Az általános vitában még egy kellemetlen közjátékra is sor került, Pavel Törköly
vállalkozó ugyanis jó hírének durva megsértése
miatt bocsánatkérést követelt Viliam Vaš képviselőtől, aki hangoztatta, hogy csak lakossági
véleményt tolmácsolt, de végül is elnézést kért a
kijelentéseiért.
Egyes témákra és beszámolókra következő számunkban még visszatérünk.
Az oldal anyagát írta: jdj,
fotó: moly
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Városunkba is eljutott
a Beiratkozási körút

Képes hírek

Szeparáljuk
a szemetet!

December 13-án a Városi Művelődési
Központban a Tompa Mihály Alapiskolába
való beiratkozási összejövetelt rendeztek a 2009/2010-es elsősei számára.
Orosz István, a Tompa Mihály Alapiskola igazgatója köszöntötte a szülőket, s a jövő év leendő
elsőseit. A hivatalos beiratkozás január 15-től
kezdődik. Az óvodások kézműves foglalkozással
kezdték a délutánt. Rövid műsorra került sor,
amelyben először az óvodások adtak elő rövid
jelenetet az iskolakezdésről, majd az alapiskolások néptánccal örvendeztették meg a közönséget. Ezután filmvetítésre került sor, amelyben
sikeres emberek beszélnek az anyanyelvi oktatás
előnyeiről. Az a szülő dönt jól, aki magyar iskolába adja a gyerekét. Sokkal jobban tud érvényesülni az életben. Az iskoláit könnyebben végzi el
akadályok nélkül, a szlovák nyelvet olyan szinten tanulják, hogy bárhol megállják a helyüket.
A VIA NOVA ICS elnöksége nevében Cúth Csaba
oktatási alelnök köszöntötte a megjelent szülőket és nebulókat. A rendezvény végén Orosz
István iskolaigazgató és Csúsz László, a SZMPSZ
Rimaszombati Területi Választmányának elnöke ajándékot adtak át azoknak az óvodásoknak,
akiknek a szüleik a Tompa Alapiskolába íratják
be őket.

Ragadjunk ki pár véleményt a filmből:

Szarka László, az MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató Intézet igazgatója:
„Ha meggyőződéssel valljuk, hogy ebben az
országban magyarként kétnyelvűként lehet élni,
a szlovák iskola nem fogja gyermekeinket kétnyelvűségre tanítani, csak a szlovákiai magyar

Példás roma
női csoport
A rimaszombati székhelyű Regionális Régiófejlesztési Ügynökség (RRÜ) Leonardo Da Vinci
Youngbusiness.net3-as programjába folyamatosan bekapcsolódnak régiónk és a város polgárai.
Juliana Uhrinová, az RRÜ munkatársa több mint
15 kurzust tartott több mint 100 résztvevőnek,
melybe az iskolák, de a kezdő vállalkozók is bekapcsolódtak. A képzések témája a vállalkozás,
mint életstratégia, a mi elmaradott régiónkban
külön figyelmet igényel, hiszen a stratégiai lépesek elsajátítása mellett gyakran a biztató, bátorító szó is elkel. Juliana Uhrinová lapunknak
elárulta, hogy a közelmúltban az egyik legjobb
csoporttal sikerült együtt dolgoznia, amelyet ti-

Környezetünk védelme érdekében a lehető
legtöbbet érdemes megtenni. A szemét
újrahasznosításának folyamatát könnyíti
meg, ha szeparáljuk a hulladékot. Rimaszombat Városa több éve bekapcsolódik a
programba, s a reciklációs alapból a Városi
Hivatal épületeinek folyosóin elhelyezték
a papír és műanyagpalack tároló-szemeteseit. A Környezetvédelmi Szakosztály
vezetője, Bozó János mérnök érdeklődésünkre megerősítette, hogy bár a hivatalos
kimutatás január közepén várható, de
észlelhető az utóbbi években a polgárok
részéről, hogy erősödik az enviromentális
tudat.
Kép és szöveg: he

iskola.”
Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke:
„A beíratás ügyében csak folyamatos munkával,
sokrétű kezdeményezéssel és személyes megszólításnak az eddiginél széleskörűbb alkalmazásával lehet áttörést elérni.”
Rák Viktória, színész: „Úgy hiszem, ha szlovák iskolába írattak volna be minket a szüleink,
teljesen más ember vált volna belőlünk. Amit
a magyar iskolák adnak, azt egy szlovák iskola
nem pótolhatja. A magyar iskolák nem csak a
nyelvet tanítják meg nekünk, hanem bennük
tanulva leszünk büszkék nemzetünkre, nagyjainkra, íróinkra.”
Csölle Edit, fotó: jdj

zenegy roma nő alkotott, s közülük hárman már
el is helyezkedtek, egy-egy fő pedig vállalkozást
illetve polgári társulást indított. A fiktív vállalkozási terveik jól sikerültek, több készséget is
elsajátítottak, de a tréner érdekességként emelte
ki, hogy amikor az önállóságra került sor, akkor
megijedtek, mely talán levezethető a roma családok tradícióiból, ahol úgy nevelkednek, hogy a
családban a férfi a meghatározó. „Viszont ennek
ellenére jól lehetett velük dolgozni, sok energiát
kaptam tőlük, s megváltozott a rálátásom a helyzetükre.” – nyilatkozta Uhrinová, s hozzáteszi,
hogy örömére szolgált, hogy ezek a nők, de a többi kliens is keresi a kiutat, hogy a helyzetét megváltoztassa. Ilyen és hasonló kurzusok folyamatosan indulnak, de vállalkozás terén személyes
konzultációt is kérhetnek az RRÜ-ben. Bővebb
információ a 047/ 58 11 185-ös telefonszámon
vagy az rrars@mail.t-com.sk e-mail címen kapható.
moly

Nemes célokra
gyűjtöttek
Beteg gyerekek javára gyűjtöttek a városban. Az összegyűjtött pénzt a daganatos
megbetegedésekkel küzdő gyerekek gyógykezelésére használják fel. Bár az emberek
nagy része napi gondokkal küzd, mégis
szép számmal adakoztak a nemes célra.
Kép és szöveg: jdj
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Ahogy ők látták az évet – 2.
Elérkezett az év vége, ilyenkor mindenki számadást készít, s előretekint a jövőbe.
Erre kértük a Városi Hivatal osztályvezetőit is. íme, a válaszok:

Eva Alevová
a Városi Hivatal Oktatási
Osztályának vezetője:
Az év legfontosabb eseménye volt, hogy júniusban a Szlovák Nemzeti Tanács elfogadta az
új iskolai törvényt, amely szeptember elsején
lépett hatályba. A törvény pedagógiai és helyi
tanterv kidolgozását írja elő, amely az alapiskolák első és ötödik osztályát érinti. Befejeződött
a város hatáskörében működő iskolák és iskolai
létesítmények racionalizációja is. A város
vissza nem térítendő támogatást szerzett a P.
K. Hostinský Alapiskola rekonstrukciójára,
amely a szükséges felúíjtások mellett egy új
nyelvi központ kiépítését is magába foglalta.
Az év folyamán sikerült befejezni a Művészeti
Alapiskola Svätopluk utcai épületének átalakítását is, amelyben a képzőművészeti, dramatikus-irodalmi és táncszak kapott helyet. A
felújított épület emeli az oktatás színvonalát és
talán a gyerekek létszámának megemelkedését
is magával hozza.

Eva Muráriková
a Városi Hivatal Stratégiai
és Városfejlesztési
osztályának vezetője:
Stratégiai és városfejlesztési szempontból nagyon fontosnak tartom, hogy sikerült kidolgozni
a város fejlesztési koncepcióját a 2007-2013-as
évekre, amelyet a képviselő-testület január
28-án fogadott el. Ez útmutatóként szolgál
majd az EU-s támogatások kimerítésénél, meghatározza a város prioritásait is az elkövetkezendő esztendőkre. De az elfogadott koncepció
a területi tervvel együtt a leendő befektetők és
vállalkozók számára is alapdokumentumként
szolgál majd. A 2008-as évben a város 45 millió
966 ezer koronát (1 525 791 €) szerzett 6 projektre (A szociális hátrányban lévők közösségi
helyzetének a javításáért projektre – 2 916
ezer korona, a Városi Hivatal munkatársainak
továbbképzésére – 1 millió 800 ezer korona,
a téli stadion befejezésére – 3 millió korona),
a Tompa tér és Fábry utca járdáinak felújítására
– 300 ezer korona, az EURO-RIMA EXPÓ-ra
– 50 ezer korona, a P. K. Hostinský Alapiskola
rekonstrukciójára – 37 millió 900 ezer korona)
Pályázatot adtunk be a P. Dobšinský és a Tompa
Alapiskola felújítására is, ám ezek a projektek
az idén nem jártak sikerrel. Egyúttal projektet
készítettünk el az egykori kaszárnya gazdasági zónává való átalakítására, s az ottani

infrastruktära kiépítésének befejezésére is, de
a feltételek teljesítése ellenére is a gazdasági
minisztérium nem támogatta ez irányú törekvéseinket.
A város együttdolgozik a Regionális Régiófejlesztési Ügynökség (RRÜ) Leonardo Da Vinci
Youngbusiness.net3-as programjával is.
A vállalkozási részleg 400 esetben foglalt állást
üzemeltetéssel kapcsolatban, 3 vásárt rendezett, s házigazdája volt a EURO-RIMA EXPÓnak is. A Turisztikai Információs Központ új
propagációs anyagokat készített és a Rimaszombat régi képeslapokon c. könyvet is terjeszti,
amely akár nagyon szép karácsonyi ajándék
is lehet. A ticketportal jegyeladási rendszeren
keresztül városunkban is megindult a belépőjegyek árusítása az egyes, Szlovákiában megvalósuló rendezvényekre, s ez közel egymilliós
forgalmat bonyolított le. A területi tervben
is várhatók változások és pótlások, amelyek
igazodni fognak a város követelményeihez és
szándékaihoz, a vállalkozók és leendő befektetők igényeihez, valamint finisel a sport-üdülési
területi terv is.
Ami a 2009-es terveket illeti, szeretnénk, ha
a következő fázisban sikerrel járna a Hostinský,
a Dobšinský, a Tompa és a Daxner Alapiskola
rekonstrukciójára benyújtott pályázatunk.
Jövőre várjuk az eredményét az uzapanyiti
rekultivációs raktárra beadott pályázatunkra
és a rimaszombati komposztálóra is elkészítjük
a projektet. Várjuk a gazdasági minisztérium
támogatását a volt kaszárnya átalakítására is,
hiszen a befektetők megjelenése miatt elkerülhetetlenné vált az infrastruktúra kiépítésének
befejezése is. Nagyon fontos terveink közé tartozik a városi medencék kiépítése. Szeretnénk
elérni a viszonyok javulását közgazdasági, szociális és enviromentális területen is, amely csak
az érintett felek (állami szervek, önkormányzatok, vállalkozói szféra, civil szervezetek és
a lakosság) együttműködésével valósítható meg.
Maximálisan ki kell használni a város szolgálatában lévő összes forrást, az idegenforgalomra
is nagyobb súlyt kell helyezni, új vállalkozásokat
támogatni és attraktívabbá tenni a várost mind
az itt lakók, mind az ide látogatók számára.

Oľga Fabová
a Városi Hivatal Közgazdasági
osztályának vezetője:
A 2008-as valamint az elkövetkező évre mind
szakmai, mind magánéleti szempontból is úgy

tekintek, mint a nagy változások éveire.
Családommal panellakásból családi házba
költöztünk, de haláleset is történt a családban,
így ilyen szempontból ez az év meglehetősen
felemásra sikeredett.
Szakmai oldalról nézve a távozóban lévő és az
új esztendő is sok változást hozott-hoz magával,
amelyek közül csak néhányat említenék: az
önkormányzatoknál új, ún. akruális könyvelést
vezettek be, újfajta, ún. program alapú költségvetést kellett kidolgoznunk, és január elsejétől
jön az euró is.
Amit leginkább várok a jövő évtől, hogy azok
a jelentős változások, amelyek várnak ránk
mind a munkánkban, mind a magánéletben,
nem lesznek negatív hatással városunkra.

Bozó János
a Városi Hivatal Környezetvédelmi
Szakosztályának vezetője
Az elmúlt esztendő újra megerősítette bennem
azt a nézetet, hogy környezetünkért mindnyájan egyformán felelősek vagyunk és, hogy az
adott helyzet nagyban tükrözi viselkedésünket, hozzáállásunkat saját környezetünkhöz.
Szakosztályunk 2008-ban is igyekezett minden
tőle telhetőt megtenni, hogy működése minden
területén eleget tegyen az elvárásoknak. Célunk
az volt, hogy a polgár azzal a tudattal távozzon
osztályunkról, hogy problémái orvoslásában
mindig számíthat ránk. Pozitívan értékelem
2008-ban főleg az iskolákkal való együttműködést, melyeknek pótolhatatlan szerepe van
az enviromentális nevelésben és a tényt, hogy
ezen iskolákat a város is külön támogathatta
a reciklációs alapból kapott pénzösszeggel. Szeretném, ha 2009-ben a város végre megkapná az
igényelt anyagi támogatást a komposztáló felépítéséhez. Nagyon jó volna még az is, hogy ha
az emberek a jövőben több figyelmet tudnának
fordítani egymás problémáira, és toleránsabbak lennének egymással szemben. Ez orvosság
lenne – nézetem szerint – sok mindenre.
Mint magánember nem is kívánok mást, csak
annyit, hogy családom körében egészségben,
szeretettől övezve, mindig ki tudjam pihenni a
hétköznapok hajszájának fáradalmait és, hogy
mindig maradjon annyi erőm, hogy szeretteimnek én is támasza lehessek.
Kérdezett:
jdj, moly
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Áldott karácsonyi
ünnepeket
és szeretetteljes,
sikerekben gazdag
új esztendőt kíván
a Tompa Mihály
Könyvesbolt!

Irodalmi Nobel-díj, 2008
A regény nem a rendkívüli
emberről szól, hanem arról, aki
egy napon megszületik, felnő,
teszi a dolgát, aztán megöregszik és meghal. De közben megadatik neki a
legnagyszerűbb ajándék – az, hogy egy csodálatos jelenséget, az életet tanulmányozhatja,
A Terra Amata az egyik legizgalmasabb könyv,
amit az ember magáról olvashat; az emberiség
„önéletrajza”.

Duba Gyula: Valami elmúlt

A Madách-Posonium kiadásában jelent meg Erni gyermekkora – Duba Gyula regényes
önéletírása. A fiatalember a jövőt fürkészi, az idősödő a múltat
összegzi. A téma az író életének

első tíz éve (a huszadik század harmincas évei),
de a történet az előzményeket is magába foglalja. Az eszmélkedő kisfiúnak, a későbbi diáknak
minden új…

Mészáros László:
Kárpát-medence
– A mi hazánk

A fotós csodálatos fotóalbumba rendezte fél életének legszebb felvételeit, s ahogy bevezetőjében
mondja, arra törekedett, hogy a képek helyette
beszéljenek. A könyv felvillant néhány pillanatot hazánk természeti és épített örökségünk néhány kiemelkedő értékéből, s majd 300 oldalon
elvarázsol bennünket, hogy gyönyörködhessünk
a Kárpát-medence szépséges világában.
A könyvek megvásárolhatók a Tompa Mihály
Könyvesboltban.

Lapajánló
Katedra

A szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapjának utolsó
száma a karácsony jegyében
készült, s naptárral is meglepik
olvasóikat. Többek között látogatást tesznek a füleki Mocsáry
Lajos Alapiskolában, s a versenyfelhívások, feladatok és érdekességek mellett pl. Zombori Ottó
előadásáról is olvashatnak Cseppek a tudomány
tengeréből címmel.

Atelier

A művészeti folyóirat tartalmából: Az ötvösség története; Az
ötvöszománcozás reneszánsza
Magyarországon; Szent Lászlóherma; Időszaki jelentés a Szent
Korona ötvösvizsgálatáról,
Fogarasi Zsuzsa: Ötvös Nagy Ferencről; Pap
Gábor: Beszélgetés a Magyar Szent Koronáról;
Lamp Zsuzsa: A fiatalok és a képzőművészet; A

Gyümölcsöskert

Fáinkat nézzük át, szedjük le róluk
a hernyófészkeket és a gyümölcsmúmiákat. A kajszifák törzsét meszeljük be, ezt
elvégezhetjük más fákon is. Fogyasztásra
érett már a naspolya és a birs is. Készítsünk
birsalmasajtot.

Szőlő

Könyvajánló
J.M.G. Leclézio:
Terra Amata

Kerti munkák
a 52. hétre

„Magyar Művészetért” kitüntetés.

Itthon

Megjelent az Itthon – Nemzeti
Kulturális havilap Szent Mihály
havától karácsony haváig lapszáma. Az idei utolsó szám több
mint hetven oldalon kínál értékes olvasnivalót. A Fáklya melléklet beszámol az elmúlt időszak csemadokos
rendezvényeiről. Gömöri vonatkozású anyagokat is talál benne az olvasó, úgy mint Molnár
Imre történész, Vörös Attila riporter és Vörös
Előd operatőr Esterházy János embermentő
tevékenységét dokumentáló filmje szereplőinek
nyilatkozatait vagy a Gömöri Fotóklub illetve
Szőke Attila gyönyörű színes fotóit. A lapban
2009-es naptár is található.
Az újságok megvásárolhatók a Tompa Mihály
Könyvesboltban.
Kép és szöveg: moly

Hordóinkat most gondozzuk, ápoljuk.
A borok tisztaságát derítéssel és szűréssel
fokozhatjuk.

Zöldségeskert

A fűtött fóliasátorban a fejessaláta-palánták nevelésük során nappal 10-14 éjjel 6-10
°C hőmérsékletet igényelnek. A sóskaágyást fóliával takarjuk, így kora tavaszra
szedhető leveleket fejleszt. Tárolóban
folyamatosan válogassuk a zöldségféléket
és a burgonyát.

Virágoskert

E héten főleg a szobanövényeinkre fordítsuk figyelmünket. Részben a megfelelő
teleltetési hőmérséklet biztosítja, hogy
növényeink épen, egészségesen vészeljék
át a telet. Ehez adunk útmutatást (a teljesség igénye nélkül). Növényeinket a következő C°-on teleltessük: agávé 4-6, leander
2-10, cserepes antúrium 16-18, filodendron
18-25, szingónium 15-25, szpatifillum
18-25, szcindapszusz 18-28, monsztera
10-25, kaladium 22-30, difenbachia 14-30,
dizigoteka 16-20, seflera 12-20, borostyán
0 (vagy kisebb), a borostyán színes levelű
változatai 10-12, araukaária 6-8, viaszvirág
10-15, begóniafélék 16-18, broméliafélék
15-25, bilbergia 12-22, aukuba 0-5, pletyka
5-25, briofillum 8-10, krasszula 8-10,
esseveria 6-8, cikasz 10-14, ciperusz 10-25,
krotón 17-28, euforbia 6-8, aszplenium
(fodorka) 15-30, szarvasagancspáfrány
12-30, nefrolepisz 15-18, kóleusz 15-18,
aloé 8-10, aszparágusz 8-10, kukoricalevél 2-12, zöldike 10-15, dracéna 16-25,
tigriske (anyósnyelv) 16-25, maranta 14-16,
fikuszok 14-25, aprólevelű fikusz (pumila)
10-12, mirtusz 2-5, főnix pálma 20-30,
livisztonia pálma 12-14, kamaeropsz pálma
1-20, trachikarpusz pálma 0-6, golgotavirág
10-12, peperómia 16-18, kávécserje 12-18,
citruszfélék 3-5, pílea 8-20, cisszusz 8-10.
Szobanövények vásárlása esetén kérjünk
útmutatást növényeink igényével kapcsolatban, így sok bosszúságtól szabadulhatunk meg.
Farsang István

Karácsonyi melléklet
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Karácsonyi melléklet
Csölle
Edit

Szeretet
ünnepére
Angyalok szállnak
a zimankós téli szélben,
vendégségbe mennek
karácsony ünnepén,
boldogságot osztanak
minden emberi szívnek.
Ha leszáll az est
karácsony estéjén,
ünnepi asztalhoz ülnek
a családok.
Várnak valamire,
várnak a csodára.
Gyerekek boldogsága
szövi át létüket.
Jó így együtt,
érzik a csodát.
Miért csak így,
és most jön vendégségbe
az öröm és szeretet érzése.
Tarthatna minden nap
örökké,
az emberek szívében
a boldogságot osztó
karácsony ünnepe.
Ne múljon el soha
ez a varázs,
ez a csoda.
Neked is jut belőle,
ha magányos vagy,
akkor is,
ha beteg vagy,
akkor is,
ha szegény vagy,
akkor is.
Várd a csodát,
s megérkezik!
Angyalok szállnak
a zimankós téli szélben,
boldogságot osztanak
minden emberi szívnek
a szeretet ünnepén.

Jeles napok
December 24.
Karácsony böjtje, Ádám és Éva napja

A palócok, lévén általában római katolikusok, szigorúan tartják a böjtöt, azaz húst nem esznek, de nem
ritka, hogy napnyugtáig egyáltalán semmilyen ételt
nem vesznek magukhoz. Egykoron délután a faluban
gyerekek vitték házról-házra a megszentelt ostyát,
amelyet mindig a kántor felesége sütött a híveknek, a
háziak pedig pénzt adtak érte. Évszázadokkal ezelőtt
karácsony napján életfát, termőágat vittek a szobákba,
amely az évről évre megújuló természet mágikus jelképe volt, a XIX. században feltűnő díszített fenyőfa ezt
teljesen kiszorította, jobban mondva helyettesítette.
Így karácsonyról hallván, nem csoda, hogy a csillogó
díszű, kivilágított fenyő képe jelenik meg először lelki
szemeink előtt. Régebben a fenyőt nyalánkságokkal,
almával, naranccsal aranyozott dióval, tarka papírdíszekkel és -láncokkal ékítették, tetején csillagba foglalt
angyal vagy kis Jézust tartó Mária-képpel koronázták.
Gyertyáit először december 24-én este gyújtották meg,
utoljára rendszerint vízkeresztkor.

December 25.
Karácsony napja

Karácsonykor a keresztény világ Jézus születését, a második isteni személy földre szállását, biblikus szakkifejezéssel szólva „az Ige megtestesülését” ünnepli. Karácsony a család ünnepe. Ez a nap munkatilalommal járt.
Csak a legszükségesebb munkákat végezték el. Tilos
volt ezen a napon a kölcsönkérés és kölcsönadás, mert
kivitték vele a szerencsét. Ezen az éjjelen merítették
az ún. aranyos vizet vagy életvizet, melynek egészségvarázsló szerepet tulajdonítottak. Az éjféli mise alatt a
pásztorok egyes vidékeken körbejárták a templomot, és
zajkeltéssel (ostorcsattogtatás, kürtölés...) igyekeztek a
gonoszt távol tartani. A mise után a gazdák megrázták
a gyümölcsfákat, hogy bő termés legyen, illetve az állatoknak is különféle mágikus erővel bíró ételeket adtak
(pl. szentelt ostyát, piros almát...), hogy egészségesek
maradjanak. Szinte minden karácsonyi ételnek volt
mágikus jelentősége. A bab, a borsó, a mák a bőséget
biztosította, a fokhagyma védte az egészséget, a rontás
elhárítására diót használtak, a méz az egész életet édessé tette. Egyes vidékeken karácsonykor a kútba dobtak
egy almát, vízkeresztkor kihúzták és a család közösen
elfogyasztotta, hogy az új esztendőben egészségesek
legyenek.

December 26.
Karácsony másodnapja, István napja

István az egyház első vértanúja, államalapító királyunk
Szent István névadó szentje. Szent István napján a legények felköszöntötték a falu Istvánjait. E nap azonban
a regölésé is. A regölés a magyarság egyik legarchaiku-

sabb szokása, fő időpontja is ezen a napon volt. A regölés a legények és házasemberek termékenység és párokat összevarázsló házról-házra járó köszöntő szokása, a
téli napforduló pogány kori emléke.

December 27.
János napja

Szent János evangélista ünnepe. E naphoz kapcsolódott a borszentelés szokása. A szent bornak is –
minden más szentelménynek – mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg embert és állatot gyógyítottak vele.

December 28.
Aprószentek napja

Aprószentek napja a Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek emlékünnepe, azoké, akiket Heródes
a gyermek Jézus keresésekor megöletett. Ezen a napon
megvesszőzték a gyermekeket a betlehemi kisdedek
szenvedésének emlékére. Magyarázata kettős: egyrészt
a pogány termékenység-varázslással függ össze, másrészt a bibliai történettel kapcsolatos.

December 31.
Szilveszter

December 31-e az év utolsó napja és I. (Szent) Szilveszter pápa emlékünnepe. Bár ő maga nem túl jelentős
személyiség, uralkodásának idejére (314–335) esett a
kereszténység történetének első nagy fordulópontja.
A római birodalom akkori uralkodója, Nagy Konstantin császár nemcsak hogy felhagyott a keresztények
üldözésével, intézkedései az egyházat egyenesen az állam első intézményévé emelték. A szilveszteri és újévi
szokások és hiedelmek egyik célja az, hogy biztosítsa
a következő esztendőre az állatállomány szaporaságát
és a termés bőségét, valamint az emberek egészségét és
szerencséjét.

Január 1.
Újév

Amíg karácsonykor és más ünnepeken a fő fogáshoz
tartozott a pulyka vagy más szárnyas, újév napján nem
szabad baromfit enni, mert az hátrafelé kapar, tehát az
újévben lemaradást okoz. Ezért ajánlatos ilyenkor a
disznó, mert az az orrával előre túr. Innen ered az újévi
malac fogyasztásának szokása, vagyis malacot újévkor
és nem szilveszterkor kell enni. Az újévi jókívánságok
is gyakoriak ilyentájt. Tompa Mihály Új évkor című versében így köszönt bennünket: Isten házába gyűl/ A hívő
nép új évnek ünnepén;/ Holott forró imát / A buzgó
néppel híven mondok én. / És a fohász imígy / Száll ég
felé: ajándokozz nekünk/ Az új év kezdetén / Új szívet,
új lelket, jó Istenünk!
Összeállította és fotó: moly
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Disznótoros a Fő téren
Disznótoros illatok árasztják el a rimaszombati
Fő teret, ünnepi hangulat veszi körül a nézelődő
embereket, ahol régi disznótorok hangulatát
idézi fel a Laamata Kft., akik feledi székhel�lyel működnek és gasztroszolgáltatást végeznek. A Rimaszombatban, a nyolcéves állami
gimnázium épületében európai norma szerint
megtervezett és felépített konyha- és étterem
üzemeltetőjétől, Bolyky Lászlótól megtudjuk,
hogy az étterem a gimnázium iskolásainak és alkalmazottainak biztosítja az ebédet. A nyugdíjasokat is szívesen fogadják. Vannak, akik naponta

bejárnak, de az igények szerint szívesen házhoz
is szállítják az ebédet. De családi összejövetelek,
lakodalmak, születésnapok megrendezését is
vállalják. A novemberi hónapban keresték meg
a várostól, hogy karácsony előtt szeretnének
a lakosok számára nem mindennapi élményt
biztosítani szórakozással is egybekötve. Innen
jött a disznótor ötlete, hiszen a városiak nagy
része már nem is emlékszik az egykorvolt falusi
disznótorokra. A kóstoló mellé Cifruš István
ünnepi puncsot is ajándékozott.
Kép és szöveg: csölle

Ég és föld között

Nem köt le
a Kirakat

December 12-én került sor a VMK-ban PresserHorváth A padlás c. musicaljére a miskolci Pécsi
Sándor Guruló Színház amatőr színtársulat
előadásában, ami szól úgy a gyerekeknek, mint
a felnőtteknek egyaránt. Az amatőr színtársulat
fiatalokból áll, akik még középiskolások vagy
egyetemisták, név szerint: Pribíli Tamara, Kiss
Simon Gergő, Lukács Ivett Andrea, Trencsényi
Csilla, Czelvekker Fanni, Antal Tímea, Szuromi
Bernadett, Molnár Gyula, Aleva Zoltán, Újvári
Kristóf, Bokros Zita és Burka László.

Marta Hlušíkovának, a rimaszombati gimnázium tanárnőjének Kirakat
c. darabját mutatta be a Divosud aki
ezzel a versek, a mesék és a próza
után kipróbálta magát ebben
a műfajban is. Akik az előadást most
nem látták, januárban az ismétlést
megnézhetik.

csölle

külföldön egyaránt. A kvartett tagjai együtt és
szólóban is több mesterkurzuson vettek részt.
Repertoárjukon a barokktól a huszadik századig
terjedően minden korból találhatóak zeneművek. Együttműködnek kortárs zeneszerzőkkel
is, s számos zenemű ősbemutatója fűződik a
nevükhöz.

Nem könnyű egy amatőr színtársulat
élete, hisz mai rohanó világunkban egyre
kevesebb embernek van ideje szabadidejét próbákkal, szövegtanulással tölteni. A
Ľubomír Šárik által vezetett rimaszombati Divosud is az elmúlt években díjak
egész sorát gyűjtötte be amatőr színjátszó
fesztiválokon, de az utóbbi időben mintha
megfáradt volna, bár az idén két bemutatót is tartott. Lassan két éve foglalkoznak
Marta Hlušíková Kirakat c. szövegével is,
amely eredetileg négyszemélyes darab, s
két pár kirakat mögötti, „bigbrotheres”
életét örökíti meg. Šárik főleg az ifjabb pár
életébe szeretett volna betekinteni, de kassai Konzervatóriumba felvett Peter Galdík
váratlan kilépése miatt át kellett dolgoznia
az előadást, így végül a nyugdíjas házaspárt
(Helena Chrenková és Pavel Belán) állítja
az előadás középpontjába. De Šárik nem
bízik meg a primér szövegben, ezért új figurát, egy angyalt (Dominika Jankulárová)
is színpadra hoz azzal a céllal, hogy az első
olvasásra inkább rádiójátéknak tűnő szöveget felfrissítse, a néző számára élvezhetőbbé tegye. Az igyekezet azonban inkább
fordítva sült el, egy jó helyzetfelütés után
egy hosszadalmas, mielőbbi dramaturgiai
beavatkozás után kiáltó előadással találjuk
szembe magunkat, s jó félóra után kifullad
a játék. Még röhögünk egy-egy poénon, de
a figyelmünk már nem a Kirakaton van.

csölle

jdj

Art Misszió és Ribike
Art Misszió címmel tartottak foglalkozást
a Tompa Mihály Alapiskola felsőtagozatos tanulói részére a Városi Művelődési Központban.
Az egész délelőtt tartó foglalkozáson a diákok
meghallgathatták Jakab Károly előadását
Rimaszombat biztonságáról, Szászi Zoltán
az irodalomról, a költészetről beszélgetett az
érdeklődőkkel, táncházat tartott Bredár-Mács
Kató, koncertezett a Sorsvirág és kézműves
foglalkozással jött a füleki Motolla Műhely.
A színházteremben az Epopteia Színházi Műhely mutatta be a Ribike c. mesejátékot a város
magyar alapiskolái részére.
Kép és szöveg: jdj

Koncert a Városi Galériában
December 16-án a Városi Galériában a
Pressburger Kvartett vonósnégyes előadását
láthatta a zenekedvelő közönség. A vonósnégyest a pozsonyi Zeneművészeti Főiskola
abszolvensei alkotják (Igor Sagan – 1. hegedű,
Eduard Pingitzer – 2. hegedű, Július Šoška –
brácsa és Martin Ťažký – cselló). Megalakulása,
2002 óta számos koncertet adott itthon és
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Gömöri sztárok karácsonya
Az idén indítottuk el Gömöri sztárok
c. rovatunkat (s terveink szerint jövőre
folytatjuk), amelyben a régió ismert
egyéniségeit faggattuk munkájukról,
életükről, a régióhoz való viszonyukról. Karácsony lévén arra voltunk
kíváncsiak, hogy hogyan töltik az idei
évvégi ünnepeket és miilyen tervekkel,
elképzelésekkel vágnak a következő
esztendőnek?

Juhász László
újságíró, SAjtóattasé:

A karácsony számomra azért
is különleges ünnep, mert nem
okoz fejtörést, hol töltsem.
Ilyenkor végre néhány napig
otthon lehetek Rimaszombatban, ahol a legszűkebb családi
körben, szüleimmel és nővéremmel ünnepelhetek. A szilveszter már nem
a családról szól. Idén vagy a menyasszonyom
szülővárosában, Komáromban vagy Budapesten egy baráti társaságban várom majd az éjféli
Himnuszt.
Nem vagyok az újévi fogadalmak híve, és tervezni sem nagyon szoktam. Kíváncsian várom,
hogyan szokjuk majd meg az eurót, és hogy
mennyire váltja be a hozzá fűzött reményeimet
az új munkahelyem, ahol november elején
kezdtem dolgozni. Talán banálisan hangzik,
de elégedett és boldog leszek, ha valamennyi
szerettem és jómagam is egészségben
„vészeljük át” a 2009-es évet.

Ondrejcsák Róbert
politológus:

Karácsony első estéjét feleségemmel es kislányunkkal együtt
töltjük hármasban, Pozsonyban, majd másnap 25-én reggel
utazunk Rimaszombatba, hogy
karácsony első napját már szüleinkkel töltsük. A Karácsony
este nálunk minden évben azonos rituálé szerint zajlik: hagyományos karácsonyi vacsora, élő
- nem műkarácsonyfa, ajandékozás és meghitt
nyugalom, tévézés nélkül. Lehet, hogy sokaknak ez régimódinak tűnik, de mi nem igazán
szeretnénk ezen változtatni. A szilvesztert hasonlóan az elmúlt évekhez legjobb barátainkkal
szeretnénk tölteni, szintén Rimaszombatban,
lehetőleg nagyon jókat falatozva és beszélgetve.
Minden vágyam, hogy ott legyek, amikor a
jövő év folyamán kislányom megteszi az első
lépéseket és kimondja az első szavakat – ettől
fontosabb dolgom nem lesz a jövő évben. Ami
a munkahelyet illeti, azt szeretném, ha minden
ugyanúgy menne, mint az elmúlt években, ettől
nem kívánhatok szakmailag többet. Reményeim
szerint sikerül befejeznem legújabb könyvemet
és tökéletesítenem francia nyelvtudásomat.

Juhász Katalin
költő, újságíró

Ez a mostani karácsony más
lesz, mint a többi, mivel pár hete
egy szerencsétlen esés következtében eltört a kulcscsontom.
Eddig soha semmi bajom nem
volt, felnőtt életemben 3-4 alkalommal jártam orvosnál, ezért
az átlagnál nehezebben viselem a megpróbáltatásokat, és nem hinném, hogy igazi karácsonyi
hangulatba tudok kerülni idén. Azt mondom:
a legnagyobb ajándék az egészség. Eddig ezen
sosem gondolkodtam, természetesnek tartottam, hogy nincsenek egészségügyi problémáim.
Most már tudom, hogy minden tárgyi ajándék
jelentősége eltörpül, ha az, aki adja, vagy aki
kapja, nem egészséges.
Nagy terveim vannak a jövő évre nézve, elsősorban a munkámmal kapcsolatosan, mert
magánéletem gyakorlatilag nincs, illetve a
munkám egyben a hobbim is. Aktívan részt veszek egy szlovák-magyar megbékélési kampány
koordinálásában, amelynek célja a művészek,
humán értelmiségeik felrázása és közéleti
szerepük visszaállítása. Célunk az, hogy közös
kulturális rendezvényekkel enyhítsük a feszültséget Magyarország és Szlovákia között, hogy
elhatárolódjunk az extrém megnyilvánulásoktól
és láthatóvá tegyük a csendes többséget – a
toleráns magyarokat és szlovákokat.

Novák Henriett
színművész

A karácsonyt, mint minden
évben, a családommal töltöm.
Szenteste sütünk-főzünk, fát
díszítünk, templomba megyünk,
majd a kedvenc karácsonyi
vacsora menü után (anyukám
fantasztikus tepsis hala) ajándékbontás… December 25-26-án pedig a szűk
családi rokonságot látogatjuk meg. A szilvesztert Pesten töltöm, egy nagyon jó kis házibuli
jellegű estére készülünk:), kb. 170-en leszünk,
garantált a nagyon jó zene, és utánozhatatlan
menü-sor:)
Fogadalmaim mint minden évben: kevesebb
édesség:), több edzés, több angol- és énekóra
beiktatása:)

Petra Kepeňová
énekes

Számomra a karácsony a családot jelenti, ezért ahogy mindig,
az idei ünnepeket is otthon
töltöm a szüleimmel. Mivel
december 23-án még Nagyszombatban fellépésem van,
ezért csak az utolsó pillanatban
érek haza, így a fa feldíszítése az idén édesapámra marad. Az egész év a rohanás jegyében telt

el, így már nagyon várom a karácsony meghitt
hangulatát, ami elegendő energiát ad számomra
a következő évre. Szilveszterre még nincs konkrét programom, de szeretem a meglepetéseket.

Rák Viktória
színművész

Eddig az összes karácsonyomat
Rimaszombatban töltöttem
a szüleimnél, de mivel az idén
a barátommal gyönyörű lakást
vettünk Pozsonyban, úgy
döntöttünk, hogy itt töltjük
a szentestét. Másnap a bátyámékhoz készülünk Nyitrára, s onnan rándulunk
át Rimaszombatba.
Egyelőre tart a Panelházi sztori és a Kutyil Kft.
forgatása, valamint fontos szerepet játszok
a kassai Thália Színház Equus c. előadásában.

Kamenár Horváth Éva
előadóművész, kulturális
menedzser

A karácsonyt Egyiptomban
töltöm, s legfontosabb tervem,
vágyam a lelki egyensúlyom
megteremtése, helyreállítása.

Reisz András
meteorológus

Semmi különös, minden évben
a pihenésről és a meghitt
nyugalomról szól, családi vagy
baráti körben. Most kifejezetten
várom a karácsonyt, mert szeretnék megkönnyebbülni, sok a
munka és a feszültség.
Szeretném pótolni azokat a hiányosságokat,
amiket nem teljesítettem az elmúlt években.
Általában nincsenek terveim, nem házat akarok
építeni, hanem önmagamból minél többet
megvalósítani, az pedig az adott körülményektől
függ.

Marta Hlušíková
író, gimnáziumi tanár

A karácsonyt és a szilvesztert
a gyerekekkel és az unokával
töltjük, mert a gyerekek nem
itt laknak Rimaszombatban,
így legalább ünepekkor együtt
vagyunk. Mindenekelőtt egészséget kívánok a család minden
tagjának, s nagyon megörülnék, ha a két gyerekeknek írt könyvemet a kulturális minisztérium
támogatná.
Kérdezett: jdj, moly és mak,
fotó: archív
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A kő marad…

December 16-án a Közösségi Házban a Magyar Nyugdíjas Kör
meghitt hangulatban tartotta meg évzáró gyűlését.
A szép számban megjelent tagokat az ünnepi
délutánon Hadobász Éva köszöntötte, mely egyben az év utolsó alkalma is volt. A minden héten
összejáró nyugdíjasok ezen a délutánon sem maradtak meglepetés nélkül. Ezúttal Pósa Katalin
nyugalmazott pedagógus karácsonyi műsorral
lepte meg társait, mely összeállításában egyházi énekek, ünnepi dalok, s versek hangzottak el
Hizsnyan Júlia, Kiss Annamária, Kiss Dominika, Zöllei Zsuzsanna diákok és Zsóri Ilona illetve Lőrincz Júlia pedagógusok előadásában.
Az ajándék igazi meglepetés volt, mely tele volt
olyan apró örömmel, amely nem vásárolható
meg, s ahogyan Évike néni is szólt beszédében,
szeretet nélkül élni nem lehet, s mégis lassanlassan valóban kihal az emberek szívéből, „de
mi még más világban nőttünk fel, más nevelést
kaptunk kedves szüleinktől, akikre felnéztünk,
tiszteltük, minden szavukat meghallgattuk, tiszteletben tartottuk, gondolom mi is ezt oltottuk
a gyermekeinkbe, de tovább mi lesz?” – teszi
fel a költői kérdést, melyet aggodalommal, tele
keserűséggel tudunk megválaszolni. Viszont
amikor egy-egy ilyen közösségbe kerülünk, ahol
meghitt hangulatban tudják elmesélni egymásnak akár a kárcsonyi és egyéb élményeiket is a
tagok, mint a rimaszombati Wass Albert Magyar
Nyugdíjas Körben, akkor ráébredünk, hogy itt
van számunkra az a generáció, akikre érdemes
odafigyelni, hiszen olyan élettapasztalattal ren-

Mi kerül
az ünnepi
asztalra?
Tepertős pogácsa

delkeznek, mely csak az épülésünkre szolgálhat.
A tagság nagy hálával tartozik legidősebb s olykor talán legoptimistább tagjának, az alapítónak
Dr. Tamás Aladárné Ilonka néninek, aki most is
készült apró ajándékokkal. Mint minden ilyen
évzárón köreikben, Ilonka néni A víz szalad, a
kő marad mottó alatt megajándékozza az egy
évig hűséges új tagjaikat. Ez a tiszt 2008-ban
Dreschmann Máriának, a kör új krónikásának,
Gábor Erzsébetnek és Koós Margitnak járt ki.
Nagy reménységgel tekintenek a jövőbe, hogy a
kéz a kézben jelmondatukkal, összetartásban és
szeretetben közösségük gyarapodjon.
Kép és szöveg: Homoly E.

Hadobász Évike néni vendégmarasztalós
tepertős pogácsája kedvelté vált a nyugdíjas évzárón. Olvasónkkal is megosztja a
nagy titkot, hogy hogyan készíti: egy kiló
sima lisztből, egy kocka élesztőből készült
kovászból, két egész tojásból, két kanál vajból, egy nagy kanál ecettel, két pohár édes
tejföllel, 4 dkg sóval jól kidolgozni, s bedagasztani a tésztát. Fél kiló őrölt tepertőt
egy egész vajjal, egy kanál zsírral, liszttel,
fél sütőporral kikeverni, s két részre elosztva belehajtogatni a tésztába, majd még
kétszer áthajtani a tésztát. Majd megfelelő
vastagságúra nyújtani, s kellő nagyságúakra szaggatni. A kiszaggatott pogácsákat
belemártogatni olaj, pirospaprika és tojás
keverékébe, s úgy a tepsiben kisütni.

Gombaleveles

Dreschmann Marika néni evangélikus
szokás szerint a karácsonyi asztalra a
káposztaleves helyett gombalevest készít,
melynek elkészítése nagyon egyszerű, s
mégis finom. A gombát kolbásszal vékony
rántáson babérlevéllel és fokhagymával
megfőzni, majd tejföllel behabarni.

Töltött hal

Ádám Zita

Régi karácsonyok – karácsonyi emlékek
Gyermekkorom régi
karácsonyaira gondolva
tisztább, fénytelibb karácsonyokra emlékszem,
nem az ajándékokra,
azok nem is voltak. Az
ünnepvárás, a Jézuska
eljövetele, a szegényes
karácsonyfa öltöztetése,
a készülődés, a lélek tisztába tevése, a gyermeki
öröm, az ünnep magáért való öröme töltötte
meg a napokat.
Édesanyámmal diót csomagoltunk ezüstpapírba, almát kötöztünk a karácsonyfára.
Szaloncukor helyett, volt idő, amikor kockacukor került az ezüstpapírba, az sem kilószámra.
A karácsonyfa nem lucfenyő volt, hanem hosszú
levelű erdei fenyő, aminek, mi, gyerekek, nemigen örültünk. Visszaemlékezve talán szégyelltem is, hogy ilyen erdőből hazavitt karácsonyfánk van. Nem volt más, falun nem vásároltak
akkoriban fenyőfát. Ez a fa maga volt az élő és

illatos erdő! Akkor a karácsony ÜNNEP volt. A
közös vacsorákra emlékszem, az éjféli misékre,
a hosszú csúszkálókra, első könyvemre, Dickens
Copperfield Dávidjára, ami rettentő kincsem
volt bordó műbőr kötésben.
Később, amikor meghalt az édesanyám, a vacsoraasztalnál a rá emlékezésre kitett tányérhoz
köt az emlék, az ő emléke, aztán az édesapámé,
a második tányér, ahová mindenkinek le kellett
raknia mindenből az első falatját. Ilyenkor elcsendesült minden, csak a gondolatok vibráltak
a levegőben.
Gyermekkorom emlékei a fehér karácsonyok, a tiszták, annak üzenetei: jónak kell lenni
és szeretni kell egymást. Legalább nekünk, az
árván maradt három testvérnek. Erre neveltem
én is két gyermekemet.
Aztán gazdagabb karácsonyok következtek,
de nem fényesebbek.
1990 karácsonyán két élet költözött a családba: két unoka. Ők a legfényesebb emlékek, a
karácsonyfa alatt a két tiszta ember, akik az idén
tizennyolc évesek.

Az asztal fontos kelléke a hal is. Ezt különböző változatokban szokták elkészíteni
vagy kirántva, vagy molnár módra, vagy
akár töltve. Ez utóbbit Marika néni szintén
megosztja olvasóinkkal, melynek elkészítése roppant egyszerű, de az eredmény annál
ízletesebb. A halat apróra kockára szeletelt
füstölt szalonnával és apróra vágott
hagymával kell megtölteni, majd tepsire
fektetni, vajjal bekenni, s úgy megsütni.

Mákos guba

A karácsonyi guba szintén nélkülözhetetlen az asztalról. Évike néni egy saját
maga kikísérletezett ínyencséget árul el: öt
karikára vágott kiflit forró tejjel leönteni,
megszórni cukrozott őrölt mákkal, 3-4 reszelt almával, ezt jól összerázni s kivajazott
tepsibe szórni, majd leönteni két tojássárgájával kikevert tejszínnel s megsütni,
amikor kész, akkor két tojásfehérjéből vert
habot a tetejére kenni.
A Magyar Nyugdíjas Kör tagjai szeretettel
ajánlják kipróbálásra a fenti recepteket, s
ezúton is áldott ünnepeket kívánnak minden kedves Olvasónknak.
moly

Karácsonyi melléklet

2008. 12. 22.

11

Judit néni szomorú karácsonyai
Alig pár hónappal ezelőtt felhívott
a szerkesztőségben egy hölgy, aki
kérte, hogy találkozzunk a közeljövőben. Csak annyit tudtam meg róla,
hogy már a kilencvenes éveit tapossa,
és legszebb éveit Balogfalán töltötte, noha ezek a második világháború
legvérzivatarosabb éveire estek.

Okos Judit Csepelről, Budapest munkás kerületéből került a Felvidékre még a negyvenes években. Férjével, a feledi származású Okos Józseffel
megismerkedvén követte őt annak állomáshelyeire, ugyanis vasutasként az ország több pontján is megtelepedtek.
Judit néni, bár számos betegséggel küzd, magas
kora ellenére meglepően friss emlékezettel bír,
s az emlékek visszaidézésében segítik őt a lánya,
akivel egy háztartásban él, valamint a fényképek.
Férje ugyanis szenvedélyes fotós volt, s több ezer
fotót készített az idők folyamán. De Judit néni is
megőrizte a gyerekkori fotóit, amelyek ma már
kordokumentum-értékűek, és lenyomatai egy
letűnt századnak.
A pesti angol kisasszonyoknál tanult, majd a
Manfred Weiss gyárban helyezkedett el, s véletlenül ismerkedett meg leendő férjével. 1944
január 16-án tartották meg az esküvőt, s Jutka
néni követte férjét a világ végére, Uzsokra, az
akkori lengyel-magyar határra. Háború volt, a
vasútnak különleges szerepe volt, hisz rajta keresztül jutott el az utánpótlás a frontra. Innen
kerültek 1944 szeptemberében Balogfalára, s itt
született meg december 2-án a fia is. Karácsony
táján, amikor megérkezett a faluba a front, s az
oroszok, a családot a férje Korlátra menekítette. A falusiak a bányában kerestek menedéket,
de ők bent maradtak a faluban, s itt várták meg
az orosz katonák megérkeztét. „Annyira izgul-

tam, hogy még szoptatni sem tudtam aznap” –
mondja, de az oroszok nem bántották őket, sőt
hoztak egy vödör zsírt, lisztet és tojást, s arra
kérték őket, hogy süssenek belőle valamit a számukra. El is készült a csőrege, amit azok nagy
örömmel fogadtak. A férje egy-két nap elteltével
visszament Balogfalára, hogy a forgalom újraindulhasson, s akkor látta, hogy az állomás melleti
házat támadás érte, így az elkövetkező időszak
a renoválással s az újrakezdéssel telt el. Innen
egy teljesen szlovák vidékre, Ruttkára (Vrútky)
költöztek, s ekkor már velük volt az édesanyja is,
aki nagy-nagy viszontagságok árán jutott el Budapestről, s útközben mindenétől megszabadították. Később a férje választhatott egy pozsonyi
és füleki állás között, de ő Judit néni kérésére ez
utóbbit választotta, s forgalmi ellenőrként dolgozott a déli vasúti szakaszon. De mivel Rimaszombatban sikerült házat szerezniük, átköltöztek, s később a férje itt lett állomásfőnök, s Judit
néni is itt dolgozott a Vöröskeresztnél. Fia már
14 évesen elkerült hazulról, Pozsonyba ment
középiskolába, majd onnan Prágába vezetett az
útja, ahol atomfizikát tanult, s ott is rekedt. Már
nyugdíjas, de még mindig dolgozik, egy biztosító
számítástechnikai részlegét vezeti. A két unoka
ugyan gyakran vendégeskedett a nagyszülőknél,
s mindent értenek magyarul, de mivel az édesanyjuk nem erőltette a nyelvet, beszélni már
nem beszélik.
Gyurka vagyis Jiří nagyon sok időt töltött Rimaszombatban, s bár egy világcég alkalmazottja,
ma is jön, ha teheti. A nagymamával nagyon sokat járt Budapesten is, ahol mindig felkeresték a
sírokat, s a még élő rokonokat is.
Ma Judit néni a lányával lakik, s már alig mozdul
ki otthonról. Három infarktus és tíz műtét után
marad a lakás belső csendje, de azért állandóan szól a rádió és a televízióban is megvannak
a kedvenc sorozatai. Valamikor nagyon szere-

tett keresztrejtvényt is fejteni, de ma már egyre
gyengülő látása miatt ez sem igen megy.
Jutka nénivel régi karácsonyokról is beszélgetünk, de mint mondja, inkább csak a szomorú
karácsonyokra emlékszik. Bár nem voltak gazdagok, Csepelen mindig jutott élő fa az ünnepekre,
s emlékszik, hogy volt, amikor egészen a plafont
súrolta a fa. De akkor még nem mindenféle csecsebecsék és drága holmik lapultak a fa alatt, és
a legegyszerűbb, saját maguk készítette ajándéknak is nagyon tudtak örülni. Emlékszik az
1942-es évre, amikor már eljegyezték egymást,
de a vőlegénye nem tudott eljönni az ünnepekre, hiszen Uzsok messze volt, s a háború is javában dúlt már, de egyik vasutas kollégájával egy
gyönyörű ezüstfenyőt küldött a mennyasszonya
számára. A legszomorúbb karácsonya viszont
hat évvel ezelőttre esett, hiszen 24-én délután
halt meg a férje.
Az idén a lányával kettesben töltik majd a karácsonyt, s ha fenyőfa nem is, de néhány élő gally
jut majd az asztalra. „Ma már sajnos nem igazán
a szeretet ünnepe a karácsony, az emberek ilyenkor akarják bepótolni mindazt, amit egész évben
elmulasztottak. Ezek a mai ünnepek inkább csak
az ajándékozásról és a nagy evés-ivásokról szólnak. Már nem szeretem az ünnepeket” – zárja
szomorúan a beszélgetésünket Judit néni.
Juhász Dósa János, fotó: a szerző és archív
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Szántó Dalma, a TMK és a jog
Szántó Dalma a Tompa Mihály Alapiskola kilencedikes tanulója. Nevére nagy
örömmel figyeltünk fel, amikor az idei
Kulcsár Tibor szavalóversenyen és
esszéíró pályázaton egyaránt harmadik
helyet ért el.

Pályázatát a Tompa Mihály Klub (TMK) évtizedeiből írta, mely témát azért is választotta, mivel iskolájuk Tompa Mihály nevét viseli, ill. Nagyferencz Katalin egykori tanára is
aktív részese volt a TMK-nak egykoron. Ahogyan megtudtuk Dalmától, élmény volt számára lapozgatni a régi krónikákat, s elmélyülni az
akkori kulturális rendezvények pillanataiban.
„Dohnányi Éva tanító néni nagyon sok segítséget nyújtott, ő hozta el a krónikákat. S mivel a
Tompa Mihály szavalóversenyen rendszeresen
részt veszek, így a szavalóversenyre is benevez-

tünk. Kikölcsönöztem Kulcsár Tibor Pogány
imádság című kis kötetét, s ebből a Ketten című
verset választottam.” – meséli Dalma, s szerényen beismeri, hogy inkább a prózát kedveli, s
jövőre Mátyás király meséiből választ a Tompa
szavalóversenyre. Áradó kedvességgel mondja,
hogy szabadidejében is szívesen szaval, s éppen
most lépett fel a tamásfalvai nyugdíjasok megörvendeztetésére készült műsorban, melyet a Kiút
a jobb életbe civilszervezet rendezett. S nem
titok, hogy édesapjának, Szántó Sándornak, e
szervezet elnökének is a segítségére van olykor a
civil munkában, így ezen karácsonyi műsor ös�szeállításában is, amelyben még felléptek a Tompa Mihály Alapiskola hatodik C. osztály tanulói
is. Elárulja azt is, hogy kedvenc tantárgyai közé
tartozik a magyar nyelv és az irodalom, de szereti
a történelmet is. Pozsonyi sikerei után, amelyből
a legszívesebben arra emlékszik vissza, hogy a
sok szép próza és vers meghallgatása mellett
találkozhatott Venczel Verával, Kulcsár Tibor
özvegyével, ill. a 60. születésnapját ott ünneplő
Grendel Lajossal, most az iskolai tanulmányaira
koncentrál, hiszen közeleg a monitor írása. Az
állami gimnáziumban szeretné folytatni tanulmányait, s már azt is tudja, hogy jogot szeretne
tovább tanulni. „Több tévéműsort is láttam, meg
ismeretségi körünkben is tapasztaltam, hogy ebben a szakmában tudnak az embereken segíteni,
s én is segíteni szeretnék.” – fűzi hozzá Dalma,
s nem kétséges, hogy elhatározottságához nagy
adag akarat is társul.
Kép és szöveg: Homoly E.

Farsang István nemzetközi sikere

Farsang István 2006-ban végzett a Tompa Mihály
Alapiskolában, tanulmányait révkomáromi Selye
János Gimnáziumban folytatja, s ahogyan itthon, ott is sikert sikerre halmoz, s öregbíti Rimaszombat hírnevét. A Föld éve rendezvénysorozat
keretein belül már második alkalommal került
sor novemberben az Országos középiskolai földtudományi diákkonferencia megrendezésére,
amelynek Miskolc adott otthont. A konferencián
több mint húsz magyarországi és egyetlen határon túli középiskolaként a révkomáromi Selye

János Gimnázium képviseltette magát Farsang
István második osztályos tanulóval. Az előadásokat a jelenlévők hét szekción belül hallgathatták meg, az egyes szekciók előadásait egy-egy
háromtagú, egyetemi tanárokból álló szakmai
zsűri értékelte. A rimaszombati Farsang István,
a „felszínalaktan – geomorfológia” szekción belül A Cseres-hegység geomorfológiája, ásványés kőzettani jellemzése c. kutatómunkájának
eredményeit prezentálta. Előadását a dél-szlovákiai Cseres-hegység általános jellemzésével
kezdte, majd Szlovákia legfiatalabb, vulkanikus
tevékenység által létrejött hegységének felszíni és felszín alatti formáit ismertette. Végül az
alakok rendkívül gazdag ásvány- ill. kőzetskálájának bemutatása következett, ahol a résztvevők
szemügyre vehették azt a páratlan gyűjteményt
is, amely a másodikos gimnazista kitartó gyűjtőmunkájának eredménye. Diákunk, fiatal kora
ellenére rendkívül eredményesen szerepelt, hiszen azon kívül, hogy szekcióját megnyerte, az
abszolút harmadik helyezettnek járó MTA különdíját is hazahozhatta.
Kép és szöveg:
Fehér István földrajztanár

Oláh Balog
Lívia színésznőnek
készül

Oláh Balog Lívia az idén harmadik lett a
Terülj, terülj asztalkám c. mesével a Tompa
Mihály Országos Vers- és Prózamondó
Versenyen, majd ezt követően megnyerte
Rimaszécsen a Nyújtsd a kezed! országos
roma szavalóversenyt is. De nem ezek
voltak Lívia első sikerei, hiszen a Tompa
szavalóversenyen már két évvel ezelőtt is
indult, s első nekifutásra második lett.
Pedig nem is indult ez olyan egyszerűen, hiszen még a körzeti fordulóból sem
jutott tovább, ahol arra hivatkoztak, hogy
mesével nem lehet indulni. A sikeres
fellebbezés után (hisz kiderült, hogy ilyen
kitétel nincs a versenykiírásban) Lívia
meg sem állt a döntőig. A szegény ember
és az ördög egy csapásra ismertté tette a
balogfalai kislány nevét, aki aztán minden
iskolai és falusi rendezvényen részt vett,
s ha nem szavalt, akkor táncolt, mert ez
a másik hobbija. Lívia jelenleg a várgedei
alapiskola tanulója, s nem is titkolja, hogy
színésznő szeretne lenni. Tervei szerint
Kassán, a Konzervatóriumban szeretné
folytatni a tanulmányait, amely városban
a szlovák és a magyar mellett profi roma
színház (Romathan) is működik. Amikor
az iskolában is eldicsekszik a terveivel,
kedvenc tanítónője csak annyit tesz hozzá:
„Csak aztán a kitartás is meglegyen ám
benned!” A lelkesedésből egyelőre nincs
is hiány, s Lívia már a jövő évi szavalóversenyekre készül. Az egyik szöveget már ki
is választotta, ugyanis nagyon megtetszett
neki két éve Az irigy bátya c. palóc mese,
amelyet akkor Koronczi László adott elő.
De nem szeretne csak mesét mondani, s
ahogy ígéri, a második szöveg már más
műfajú, „komolyabb” lesz.
jdj
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A Tompa Mihály Klub
1962-ben a Csemadok Rimaszombati Városi
Szervezete énekkart, tánccsoportot működtetett, s megvoltak a mindenkori szólistái is, de
még hiányzott az irodalom terjesztése. Ezen
gondolatok jegyében alakították meg Horváth
Júlia, Mács Zoltán és Vörös Zoltán (költői nevén Veres János) 1962-ben a „Fáklya” irodalmi
színpadot, majd csakhamar megszületett Veres
János költő kezdeményezésére a Tompa Mihály
Klub, amely a már említett irodalmi színpad kiegészítőjévé vált.
A klub első elnöke Izsóf Lilla tanárnő lett, maga
Veres János költő pedig a titkári teendőket látta
el. A 60-as és 70-es években egyre bővült tartalmilag a klub programja. Írókról való megemlékezéseket és irodalmi előadásokat tartottak.
Egymást követték a belföldi és magyarországi,
valamint a saját előadók szereplései, annak ellenére, hogy számos külső nehézséggel kellett a
klubnak megküzdenie. Anyagi tényezők, szervezési bonyodalmak, az anyaszervezet (a Csemadok helyi szervezete) egyes vezetőinek értetlensége nagy mértékben gátolták a Tompa Mihály
Klub tevékenységét. Egyfolytában helyiségproblémával küszködtek, szinte minden klubestet
más-más helyen kellett megtartani.
Eleinte a volt CSCSBSZ helyiségében tartotta
összejöveteleit, majd a későbbiek folyamán ez
szűknek bizonyult s a Tátra Szálló kistermében tartotta akcióit. Izsóf Lilla távozása után
Neményi Éva hivatalnoknőt választották klubelnökké. Ebben az időszakban a klub munkája
kiterebélyesedett, az estek tartalma vetélkedőkkel, szavalatokkal színesedett.
Az elnök elköltözése után Brezina Béla tanár
lett a TMK elnöke. Tartalmilag tovább bővült a
munka, s már a honismeret és más művészetek
is teret kaptak. A 70-es évek elején Dr. Bajnok
István orvos vállalta el az elnöki tisztséget. A helyiséghiány ekkor is gátlóan hatott a munkára. A
következő elnök Bodnár Ilona ápolónő volt, aki
éppen akkor vette át a funkciót, amikor a Fáklya
irodalmi színpad végleg megszűnt (68-69-70?),
tehát az irodalom és más humán ágazatok terjesztése egyedül a TMK-ra hárult. Ennek ellenére rendszeresen tevékenykedett tovább, hol
a Tátrában, hol a volt Ifjúsági Klubban tartotta
műsorait, amelyek vezetését később Fodor Zsuzsa tanárnő vette át.
Munkatervükből kitűnik a TMK fő célkitűzése: a lakosság kulturális igényeinek bővítése, az
irodalom és más művészetek népszerűsítése. Az
érdeklődés később megkövetelte, hogy a klub
struktúrájában különválasszák egymástól a természettudományi és a humán szférát. Létrehozták a TITSZ néven ismertté vált Tudományos
Ismeretterjesztő Szakkört, melyet Ádám Zsolt,
Veres Jánosné és dr. Pőthe Imre vezetett.

S míg a TMK irodalmat, más művészeteket,
történelmet tartotta előtérben, ikercsoportja, a
TITSZ matematikusokat, fizikusokat, csillagászokat, biológusokat hívott meg, ám a 70-es évek
közepe táján kénytelen volt „visszaolvadni” a
TMK-ba az akkori politikai rendszer zaklatásai
miatt. Krónikát a TMK csak 1975 óta vezet. Sajnos, az 1962-től 1975-ig terjedő időszakot csak
néhány meghívó, fénykép őrzi.
A 70-es évek végén az elnöki posztot Nagyferenc
Katalin tanárnő vette át, majd őt követte Dr.
Hizsnyan Géza orvos. Megalakulása óta a klub
számos neves emberrel ismertette meg az itteni
magyarságot. Csak néhány nevet kiemelve, mint
pl. a magyarországiak közül: Galán Géza, Bánffy
György, Gaál Gabriella (aki a klub dísztagja is
egyben), Dévai Nagy Kamilla, dr. Czeizel Endre,
Szombathy Viktor. A hazaiak közül: Szeberényi
Zoltán, Koncsol László, Gál Sándor, Bauer Győző…
A kimagasló színvonalú rendezvények alapján
joggal mondhatták olyan komoly emberek is,
mint pl. Dobos László, Mács József, hogy a TMK
országos viszonylatban is igencsak jelentős láncszeme szellemi életünk végvárrendszerének. A
kiváló munka eredményeképpen Vaskői Károly
tanár elnöksége idején és egyben jubileum okán
(30 év) tüntették ki a TMK-t Szokalay Imre-díjjal és a Csemadok Országos Választmányának
arany plakettjével. Az 1968-as tevékenységéért
meghurcolt Ing. Szokolay Imre lánya és veje: a
Nyitray házaspár valósítottak meg olyan programokat, melyek nélkül a TMK műsorterve sokkal
szegényebb lett volna. Dr. Nyitray László ügyvéd
a jogi dolgok intézése mellett Ferenczy István
leszármazottjaként tevékeny előadó is volt a
klubban. Nem maradhat ki a „kuli munkát” végző néhai Deák Rozália sem a felsorolásból. Illés
Rozi hivatalnok és táncos is letette a kulturális
oltárra a maga munkáját. A TMK kötelékében
több egység is működött (működik). Ilyen például a „Sorsvirág” kisegyüttes, amely főleg dalénekléssel és megzenésített versek előadásával
foglalkozott, és Gaál Gabriella dalénekes jóvoltából többször felléphettek a kőbányai Művelődési
Központban is. A következő csoport a dr. Poór
János vezetésével szorgoskodó Blaha Lujza Játékszín, a Hatvani István Természettudományi
Szekció, a Veres Jánosné által szerkesztett Zöld
Levél stb.
Emltést érdemel az 1986-os év, ugyanis ez év
március 15-án első ízben valósult meg engedélykérés nyomán a TMK-nak egy nagyobb közönséggel lebonyolított koszorúzási műsorral
egybekötve a Petőfi-ház emléktáblájánál, a Tompa-szobornál és a Győry-emléktáblánál.
A rendszerváltásig a Csemadok városi alapszervezete mellett működött TMK-t 1992-től a 4.

számú Hatvani István Cserkészcsapat égisze
alatt Vörös Attila mérnök úr irányította 1998-ig.
A jelenlegi TMK, mely 2007. márciusától, önálló polgári társulásként szerveződött újjá Vaskői
Károly tanár elnöksége alatt, feladatának tekinti
a helyi és környékbeli magyarság kulturális igényeinek a fejlesztését, a baráti kapcsolatok ápolását.
Megalakultak szakmai bizottságai (természettudományi, művészeti és irodalmi), melyek vezetői
saját szakterületükön belül szervezik a tevékenységüket, rendezvényeket szerveznek. Megalakulását és kezdeti első lépéseit nagymértékben
támogatta Dr. Danis Tamás, nyugalmazott tanár.
Befejezésképpen hagy idézzek a klub krónikájából, amelynek sorait olvasva felfigyeltem egy
gyönyörű köszönetnyilvánításra:
„… köszönöm az újratalálkozás lehetőségét, s a
közönségnek már elmondtam: itt az ember újratöltődik hittel, energiával; így figyelni, átadni
magát az élménynek szinte csak a határon kívüli
magyarok tudnak, akiknek szent a magyar szó és
a dal. Őrizzék ezt meg! Köszönettel: Dévai Nagy
Kamilla.”
Forrásmunkák: A TMK krónikái. Készült a teljesség igénye nélkül.
Szántó Dalma

Danyi Zoltán
´82 karácsonya
Karácsonykor történt
hogy betértem hozzája,
de nem nagyon fogadott
a kedves mátkája
igaz, ő sem volt rest
pár rosszat szólani,
így hát úgy éreztem,
el kéne már menni.
De hideg éjszaka volt,
odakinn az udvar,
így hát nagy szemekkel
mégis ott maradtam,
de nem tudtam aludni.
Szégyelltem a jó szót,
reggel meg siettem,
mint aki ott sem volt.
Pár kilométer megtétele után
visszavásároltam rég eladott kutyám,
így telt el karácsony ´82 telén
én meg megtanultam, mily másutt
a kenyér.
Fura kis epizód, de nagyon tanulságos,
hívatlan vendégnek lenni nem tanácsos.
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Karácsonyra készülődve a gyerekotthonban
A rimaszombati gyermekotthon lakói is
készülődnek a karácsonyi ünnepekre.
De vajon hogyan élnek, s hogyan töltik
az ünnepeket? – erre keresem a választ
Erika Gaburová igazgatónőnél és Árvai
Tímea gazdasági vezetőnél.
Hány éves kortól laknak itt gyerekek?
Jelenleg nyolchónapos kortól 19 éves korig
vannak nálunk gyerekek, viszont akik főiskolára járnak, azok is hozzánk tartoznak az iskola
elvégzéséig.
Hány gyerek van, és hogyan vannak elhelyezve?
Hatvanhárom gyerekünk van, ők családi házaknál vannak elhelyezve. Négy családi házunk
van Rimaszombatban, egy Rimaráhón és egy
Poltáron. Minden házban tíz gyerek van és öt
nevelő. A pótszülőknél a gyerekek huszonnégy-,
nyolc- vagy négy órát tartózkodnak.
Milyen foglalkozásokat szoktak számukra
biztosítani?
Az erdészek nagyon sokat segítenek, tanítják a
gyerekeket. A csendőrök rendszeresen látogatják őket, azzal a céllal, hogy játékosan felkészítik

őket a veszélyek elkerülésére, így a drog, alkohol
veszélyeire. Gyermeknapra szoktunk összejönni közösen, akkor sportnapot rendezünk. Egy
csillagász minden évben eljön a gyerekekhez
előadást tartani játékos formában. Szintén
minden évben megtartják Pozsonyban a Mosoly,
mint ajándék rendezvényt, ahol fellépnek a gyerekeink és ajándékot is kapnak. A pétervásári
gyermekotthonnal tartjuk a kapcsolatot, s minden nyáron három héten át egyhetes csoportokba cseréljük a gyerekeket. Mivel úgy élnek, mint
egy család, így nem terheljük őket különféle
foglalkozásokkal. A nagyobbak bemehetnek a
városba, moziba, esetleg uszodába, ahová csak
akarnak. Nyáron táborozáson vehetnek részt.
Vannak-e olyan vállalkozók, akik segítenek
a gyerekotthonnak?
Az ellátásukra elég pénzt kapunk az államtól.
A gond csak akkor jön, ha valahová el akarjuk
vinni őket, ilyenkor autóbuszra van szükségünk,
amit nehezen tudunk megoldani. Még belépőjegyekre is szükségünk lenne, mivel a költségvetésből erre már nem jut. Az idén egy losonci
utazási iroda segítségével tíz napig nyaralhattunk Horvátországban. Egy autóbusszal utaztunk, hat nevelő és harminckilenc gyerek. Nagy
élmény volt számunkra ez a kirándulás azért is,
mivel ezt egyébként nem engedhetjük meg ma-

gunknak. Repülővel utazhattunk Kassáról Pozsonyba, ami szintén nem mindennapi élmény
volt tizenöt gyerek számára. A zsolnai papírgyár
évente kétszer ellát minket a termékeikkel.
Ha kikerülnek az életbe, tudnak nekik segíteni, amennyiben ezt igénylik?
Anyagi támogatást már nem tudunk nyújtani,
de tanácsadásban, kérvény megírásában nagyon
szívesen segítünk.
Hogyan készülnek a karácsonyra?
Minden szülővel tartjuk a kapcsolatot. S
akik olyan körülmények között élnek, hogy
elfogadható az elvárásainknak, mi szívesen
hazaengedjük a gyerekeiket. Ez vonatkozik a
nyári szünidőre is. Azt szorgalmazzuk, hogy ne
szakadjanak el teljesen a szülőktől. Az államtól
kapott pénzből minden gyerek kap ajándékot
négyszáz korona értékben, ez törvényileg van
meghatározva. Azok, akik itt maradnak, úgy töltik a karácsonyt, mint egy család. Az erdészektől
minden évben kapunk fenyőfát. A gyerekek
feldíszítik, s örülnek az ajándékoknak.
Köszönöm a beszélgetést, s kellemes
ünnepeket kívánunk.
Csölle Edit

Hogyan kerüljük el a karácsonyi depressziót?
Az emberek a karácsonyi
ünnepek táján érzékenyebbek, s amíg a legtöbb
családban december utolsó napjai az év legszebb
ünnepének számítanak,
addig a magányosoknál
megnövekszik az öngyilkosok száma. Létezik pszichiátriai szempontból
karácsonyi vagy téli depresszió? Erről kérdeztük MUDr. Korcsog Pétert, a rimaszombati
kórház pszichiátriai osztályának főorvosát.
Igen, a depresszió szezonális jelenségnek számít, s az érzékeny embereknél előfordul az ún.
téli depresszió. Európában az emberek 10 %-a
érzékeny a télre, s közülük 1-2 %-nál fordul elő
a téli depresszió, amelyre elsősorban a fagyos
hangulat, a fáradtság, az aluszékonyság, a semmittevés és a fokozott éhségérzet jellemző.
Mik lehetnek a kiváltó okok?
Fő oka a nappalok megrövidülése és a kevesebb
természetes fény. Aktivitásunk és hangulatunk
legfőbb szabályozója a nappali fény, amely
a recehártyán és részben a bőrön keresztül segít

megszabadulni a melatonin nevű hormontól,
amely az alvásért és egész sor hormonális változásért felelős, amelyek lelassítják a szervezet
aktivitását. Hasonló ez egyes, téli álmot alvó
állatok szervezetének működéséhez. Az érzékenyebb embereknél depresszió lép fel, amely
általában nem túl mély és tavaszra eltűnik, de ez
nem jelenti azt, hogy nem kell gyógyítani.
Ha jól értem, akkor mindenképpen érdemes
orvoshoz fordulni.
- A téli depresszióval is időben kell pszichiáterhez fordulni, amit ugyanúgy lehet kezelni, mint
más depressziós zavarokat, de ebben az esetben
eredményes lehet a fototerápia vagy az intenzív
fénnyel való kezelés is.
S mennyire függ össze a téli depresszió a karácsonyi ünnepekkel?
Ez már egy másik eset, ugyanis a karácsony
a család, a remény, a szeretet ünnepe, s mivel
rohamosan közeledik az év vége, a számvetésé
is. Ezért kockázatos ez az ünnepkör a magányos,
elsősorban idős és elhagyott (pl. hajléktalan)
emberek számára, akik egyedül vannak, s ilyenkor értékelvén a saját nem túl rózsás helyzetüket, érzékenyebbek a nagy átlagnál és ezeket,

a mások számára örömteli ünnepeket negatívan
élik meg. S ez nem egyszer vezet öngyilkossághoz. Ezért is kellene ilyentájt gyakrabban meglátogatni azokat a családtagjainkat, rokonainkat, akik megányosak, egyedül vagy szociálisan
rossz helyzetben élnek.
A karácsony előtti bevásárlási lázban, munkahelyi hajrázásban az emberek sokszor
kerülnek stresszes helyzetbe, s ahelyett,
hogy békésen élnék meg az ünnepeket,
ilyenkor gyülemlik fel bennük a legtöbb
stressz, amely gyakran vezet veszekedésekig, családi vitákig. Hogyan lehet ezeket
a helyzeteket megelőzni?
Egyértelműen vissza kell térni a karácsony eredeti értékeihez, nem a drága és sokszor fölösleges ajándékokat kell hajszolni, nem a mértéktelen evés-ivást részesíteni előnyben, inkább
megtalálni a nyugalmat és pihenést családi
körben. Sokszor stresszel bennünket karácsony
előtt az anyagiak hiánya, de tudatosítsuk, hogy
a nyugalmat és a szeretetet nem lehet pénzen
megvásárolni és a gyerekeink ajándékok iránti
öröme is csak rövid ideig tart.
Marián Kluvanec

Százhatvan éve történt

2008. 12. 22.

15

Ferenc József színre lép,
a háború elkerülhetetlen

1848
december
A magyar–osztrák konfliktus fegyveres csatározásokba nőtt át november végére a történelmi
Magyarország déli-délkeleti területein.
Pedig még november végén felkérte Kossuth Lajos a magyar–osztrák konfliktusban való közvetítésre William H. Stilest, az Amerikai Egyesült
Államok bécsi nagykövetét, aki már december
másodikán levélben válaszolt, hogy szívesen vállalja a közvetítést, de sikeréhez nem sok reményt
fűz. Mi már tudjuk, hogy nem is volt sikeres a
közvetítés, holott Stiles valóban megpróbált
tárgyalni Windischgrätzcel – december 3-án
erről Stiles ismét levelet írt Kossuthnak –, de
Windischgrätz kijelentette az amerikai nagykövetnek, hogy a magyarokkal nem tárgyal.
Az udvari kamarilla pedig 1848 december másodikán lemondatta V. Ferdinándot, s Ferenc Károly főherceg is lemondott a trónutódlásról. Így
az utóbbi fia, a tizennyolc éves I. Ferenc József
lépett a trónra. Az ifiurat nem koronázták meg,
nem kötötte a koronázási eskü, miként az áprilisi törvények sem, így szabad kezet kapott, hogy
összekovácsolja a szétesőben levő birodalmat.
A magyar politikusok egy része – Szentkirályi
Móric, Pázmándi Dénes és híveik – ,,meghajolva a kénytelenség hatalma előtt”, azt javasolták,
hogy ismerjék el I. Ferenc Józsefet, de a képviselőház nyilvános ülése december hetedikén a
karzat többségének tetszésnyilvánítása közben
úgy döntött, hogy a törvényes királyt – V. Ferdinándot – erőszakkal távolították el, ennélfogva
Ferenc József trónbitorló. Az Országos Honvédelmi Bizottmány utasította is a hadügyminisztériumot, hogy ezentúl a katonai kinevezésekből
hagyja el ,,a király és a haza” formulát.
A mellékseregek betörései után december közepén Windischgrätz főserege Bécs térségéből
szintén támadásra indult a magyar főváros irányába. Görgei Artúr, tudva, hogy serege még jóval gyengébb – Windischgrätz főseregét közel
40 000 gyalogos legalább hat és félezer lovas és
több mint 200 ágyú alkotta, vele szemben Görgei
feldunai serege csak 23 000 honvédot és száznál
valamivel több ágyút számlált –, utóvédharcok
közben visszavonult. Feladta Győr erődítményeit, és Kossuth politikai szempontjai miatt sem
indított támadó hadműveletet. Emiatt ellentétek is mutatkoztak a két vezéregyéniség között,
főként miután Görgei nemegyszer ironikusan
nyilatkozott azon politikusokról, aki magukat
katonai ügyekben is jártasnak vélték.
A főváros kultúrakedvelő polgárainak a Nemzeti
Színházban december negyedikén nagy sikerrel
mutatták be Szigligeti Ede II. Rákóczi Ferenc
fogsága című drámáját.

Windishgrätz, a hajthatatlan

Nem mindenhol volt azonban ilyen békés és
nyugodt az élet az országban. December negyedikén Karl Frischeisen cs. kir. alezredes
hadosztálya, s vele a Szlovák Nemzeti Tanács
szabadcsapatai Morvaországból Jablonkánál
törtek be a történelmi Magyarország területére.
Frieschen csapatait a budatini ütközetben december 11-én Ferdinand du Hamel de Querlonde
őrnagy és Beniczky Lajos kormánybiztos vezette
magyar csapatok kényszerítették visszavonulásra. Ugyanezen a napon Schlick altábornagy
csapatai elfoglalták Kassát, és Budamérnél vereséget mértek Pulszky Sándor alezredes magyar
csapataira, köztük a gömöri nemzetőrökre is. A
menekülő magyarokat üldöző császári királyi
lovasságot a lengyel légió verte vissza a bárcai
kocsmánál.
December nyolcadikán Kossuth még egy kísérletet tett a fegyveres konfliktus megállítására: megbízta Festetich Tasziló grófot, hogy Olmützben
(Olomouc) tegyen lépéseket a konfliktus békés
rendezésére. De ugyanezen a napon utasította
Kiss Ernő altábornagyot is, hogy mielőbb kezdjen támadást a Bánságban.
December 12-én Karl Friescheisen alezredes
csapatai ki is vonultak az országból. Damjanich János ezredes csapatai pedig bevették a
károlyfalvai és alibunári szerb táborokat.
December 13-án Windischgrätz kiáltványban
hirdette, hogy csapatai Bécsből elindulva már átlépték a magyar határt, hogy helyreállítsák a törvényes rendet. Ezen a napon nevezte ki Kossuth
Szemere Bertalant Gömör, Abaúj, Szepes, Sáros,
Torna, Zemplén, Szabolcs, Borsod, Heves és Pest
vármegyék valamint a Hajdú meg a Jászkun-területek teljhatalmú országos kormánybiztosává.
Palmerston angol külügyminiszter Lord
Eddisbury útján közölte Szalay Lászlóval, hogy
nem ismeri el Magyarország nagykövetének, s
csak az osztrák ügyvivő közvetítésével hajlandó
tárgyalni vele: neki Magyarországról csak mint
az Osztrák Birodalom részéről van tudomása.
December 15-én a nemzetőrök és pandúrok
kíséretében Pestre viszik S. M. Daxnert és
Franciscit. Másnap M. M. Bakuliny is követi őket

1848-as honvédzászló, a magyar koronás zászlóval

a Neugebäude felé.
December 16-án már Windischgrätz seregeivel
viselnek csatákat a magyar seregek: Parndorfnál
Zichy Lipót, Nezsidernél Ferdinand Karger,
Sopronnál Sréter Lajos csapatai vívnak utóvédharcokat.
Nagyszombatnál Guyon Richárd ezredes csapatai viszont beleszaladnak egy nagy vereségbe
Simunich altábornagy seregétől.
December 18-án a Nemzeti Színház közönsége
Dobsa Lajos Márczius Tizenötödike című darabját láthatta. Görgei Artúr utóvédje ezen a napon
Mosonnál verte vissza Josip Jellacsics elővédjét,
aki már korábban kiáltványt adott ki arról, hogy
ő Dalmácia kormányzója.
Miután Görgei december 26-án feladta Győrt,
Windischgrätz statáriumot hirdetett a népfelkelők ellen.
Kossuth rábeszélésére Mórnál Perczel Mór csatát vállalt, s a kétszeres túlerővel szemben december 30-án vereséget szenvedett.
A hadvezetés úgy vélte, hogy a főváros sem tartható.
Az 1848-as esztendő utolsó napján a képviselőház zárt ülésen az országgyűlés és a kormány
Debrecenbe való áttelepítése mellett döntött.
Azt is elhatározták, hogy ötszemélyes békeküldöttséget indítanak Windischgrätzhez. A
főváros kiürítése a Pest-Szolnok vasútvonalon
a dermesztő hideg ellenére rendben történt.
A Mailáth György által vezetett, Batthyány és
Deák volt miniszterekből, Mailáth Antal gróf
királyi főasztalnokból és Lonovics József egri
érsekből álló, hozzá kocsizó küldöttséget – az
uralkodóház ,,legelvetemültebb ellenségének”,
tekintett Batthány kivételével – Windischgrätz
Bicskén csak mint magánember volt hajlandó
fogadni. A tábornagy a magyar országgyűlést
már feloszlatott, vagyis törvénytelen testületnek
tekintette. Közölte, hogy ,,azok után, amik az országban történtek, sem fegyvernyugvásról, sem
bármiféle egyezkedésről szó sem lehet, hanem
egyedül csak feltétlen alávatésről” (Unbedingte
Unterwerfung).
Kovács Tibor, fotó: archív
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 52. és az 1. hétre
Dec. 24. – Dr. Max (Fábry u.)
Dec. 25. – Média gyógyszertár
Dec. 26. – Salvator gyógyszertár
Dec. 27. – Média gyógyszertár
Dec. 28. – Kaufland gyógyszertár
Dec. 31. – 12-ig Kaufland,
12-19-ig gyógyszertár a kórháznál
Jan. 1. – Jazmín gyógyszertár
Jan. 3. – Salvator gyógyszertár
Jan. 4. – Kamilka gyógyszertár

Fogorvos
Dec. 24. – MUDr. id. Benčík Igor,
Hviezdoslav u. 17., 56 25 939
Dec. 25. – MUDr. Cifruš István,
Diagnosztikai központ, 0903
545306
Dec. 26. – MUDr. ifj. Benčík Igor,
Hviezdoslav u. 17., 56 26 671
Dec. 27-28. – MUDr. Brunovská
Eva, Feled, 0905 324 827
Jan. 1. – MUDr. Kretová Mária,
Sport u. 1., 56 226 19
Jan. 3-4. – MUDr. Schmiedt
Viliam, SzNF. 4., 56 26 643

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
december 16-án az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Dana Petričková, Mikuláš Baláž,
Vojtech Micsko, Dušan Kubík,
Július Telek, Ernest Petrík, Igor
Andráš, RNDr. Anita Antalová,
Sylvia Mišáková, Vladimír
Deák, Juraj Lacík, Štefan
Száraz, Jaroslav Jankulár, Milan
Lipčei, Roman Drugda, Mária
Tömösváryová, Daniel Lang,
František Goceliak, Mgr. Marcela
Krnáčová Rimaszombatból,
Alexander Albertus Zeherjéről,
Diana Bencová, Miroslav Kováč,
Vojtech Radič Klenóról, Štefan
Grebecz Bejéből, Ľubor Palkovič
Nagytörékről, Ján Žabka, Pavel
Petráš, Vladimír Sakáč, Milan
Ďurčiak, Stanislav Vilga Nyustya,
Slavomír Kujan Kiétéről, Ondrej
Jurčák Árvaújhelyről, Barnabáš
Ištók, Alžbeta Ištóková, Jozef
Csolti Lőkösházáról, Eva
Kolozsiová Rimaszécsről, Martin
Svinčiak, Pavel Milec, Štefan
Mede Tiszolcról, René Sýkora
Fazekaszaluzsányról, Ľubomír
Urc Utekáča-ról, Kristína
Ďurišková Felsővályból, Peter
Planka Fügéből, Juraj Kováč
Balogfaláról, Martin Antal
Szárnyából, Ján Rohár, Branislav
Rohár, Vladimír Bystriansky Meleghegyről, Štefan Kurek Feledről,
Martin Bobrovský, Ján Oláh,
Gejza Cibuľa Klenócról, Gabriel
Benický Kövecsesről, Ján Kýpeť
Rimalehotáról, MVDr. Milan
Kamenský Tornaljáról, Dušan
Kochan Felsőpokorágyból.
Először adtak vért: Katarína
Csoltyová, Ján Kováč Alsóvályból,
Margita Radičová Nyustyáról,
Agáta Bartová Rimaszombatból,
František Süč és Martin Hodoň
Tiszolcról.
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Hirdetmény
Pályázat a rimaSzi 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.
RimaSzban, 2008 december elsején (VH-52)
MUDr. Cifruš István, MPH– polgármester

Óvodai értesítés
Rimaszombat Városa közigazgatási egységébe tartozó óvodák értesítik a szülőket és a nyilvánosságot,
hogy 2008. december 22-től 2009. január 5-ig a
Rima-lakótelepi óvoda lesz üzemben. Közelebbi információt az óvodák igazgatói adnak a szülőknek.

Istentiszteletek rendje
Rimaszombatban

Római-katolikus templom
Szombaton 8.00 órától szlovák nyelven; hétköznapokon 16.00 órától szlovák nyelven, 17.00 órától magyar nyelven; vasárnap és karácsonykor 7.00 órától
és 9.15-től magyar nyelven, 8.00 órától és 10.30-tól

szlovák nyelven; 17.00-tól latinul. Éjféli mise:
22.00 órától szlovák nyelven, 24.00 órától magyar
nyelven.
Evangélikus templom
December 24. – 15.30 szlovák nyelven, 17.00 magyar
nyelven
December 25. – 9.30 szlovák nyelven, 11.00 magyar
nyelven
December 26. – 9.00 szlovák nyelven, 11.00 magyar
nyelven
Református templom
December 24. – 17.00 órától Ünnepi istentisztelet

A GTV regionális televízió műsora az
ünnepek idején
2008. 12. 23. - 18.00 – a Gemerský týždenník és
a Gömöri Krónika ünnepi kiadása
2008. 12. 23. - 12.30. 19.00 – ,,Örömteli karácsony” -a kultúrház mellett működő csoportok fellépése (felvételről)
2008. 12. 24. - 00.00 – Római katolikus szentmise
szlovák és magyar nyelven (felvételről)
2008. 12. 25-26 - 14.00 – Római katolikus szentmise szlovák és magyar nyelven (felvételről)
2009. 1. 6. - 19.00 és 00.00 – ,,Nevessünk,, válogatás a GTV bakijai közül + válogatás a GTV Humorbomba című
műsorából (Magyarországi humoristák fellépése)
2009.1.6. - 18.00 – a Gemerský týždenník és
a Gömöri Krónika első kiadása válogatás a GTV
adásaiból +polgármesterek köszöntői

Ingyenesen utazhatunk
Rimaszombatban
A Szlovák Autóközlekedési Vállalat losonci központjának rimaszombati fióküzeme Rimaszombat
Városával együttműködve megrendezi a nyitott ajtók napját a helyi tömegközlekedésben, amelynek
keretében a helyi tömegközlekedési járatokon december 24-26. valamint 2009. január 1-2. között
ingyenesen utazhatunk.

Csínján a pirotechnikai eszközökkel

A város általános rendelkezései értelmében
(76/2004) az idén is szabályozzák a pirotechnikai
eszközök használatát. 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 1000
koronáig terjedő büntetést róhatnak ki. Felhívjuk
a kutya- és macskatartók figyelmét is, hogy állataikat lehetőség szerint tartsák zárva december 31-én
illetve január 1-én, ugyanis az állatok nagyon félnek
a szokatlanul erős zajoktól, s azok tartós pszichikai
károsodást is okozhatnak számukra.
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Szolgáltatások
• Mielőtt bíróságra menne, vegye igénybe mediátor segítségét! Francisci u. 1., 0907 831 424.
1495-52
• Érzékiségfejlesztő élménymasszőr. Tel.: 0903 178 646.
1651-2
• Egyszerű és kettős könyvelés,
adó bevallások meg mások.
Hívja: 0905 329 178-as telefonszámot.
1694-52
• 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
• Könyvelés megbízhatóan és
szakszerűen (sportkluboknak
és egyházaknak is). Tel: 0911
158 803
1721-5

Ingatlanok
• www.makroreality.sk
1305-19
* Eladó családi ház (berendezett)
Tamásfalvában a Tégla utca 7.
szám alatt. Ár a megtekintés
után. Tel.: 0907 884 276
1706-8

Állatok
• Bernáthegyi kutyakölykök
eladók. Tel.: 047/559 64 39
1704-52
• Labrador kiskutyákat ajándékozok orvosi kiadások ellenében. Tel: 0908 214 830, 5699 303
1729-52

Auto-motor
• Eladó Peugeot 206, 2002-es
gyártási év, 31 000 km, garázsolt,
hibátlan állapotban, első tulajdonos. Tel.: 047/5623 370, 0907
184 889
1729-52

Kapható már
a postákon is!
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Versenypályázat
Rimaszombat Város az 552/2003 sz. törvény 5 paragrafusával összhangban pályázatot ír ki a Városi Sportklub Rimaszombat Kft. – Mestský
športový klub Rimavská Sobota, s.r.o. ügyvezetői posztjára.
(a város 100 %-os részvételével)
Szakképzettségi előfeltételek:
• befejezett főiskolai végzettség
• befejezett középiskolai végzettség érettségivel
• minimum 5 év szakmai gyakorlat

Restaurant

Kassai út, Rimaszombat
meghívjuk Önt:

ÍNYENCSÉGEINKRE
OLCSÓ ELSZÁLLÁSOLÁS

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

Egyéb feltételek:
• feddhetetlenség (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bozonyítvány)
a közigazgatásban való jártasság
• menedzselési és szervezési képességek
• kreativitás és professzionális hozzáállás

Felveszünk: pincért/-nőt
adminisztratív munkaerőt a recepcióra
Tel.: 0918 392 513

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• kitöltött személyi kérdőívet
• szakmai önéletrajzot
• részletes írásbeli előterjesztést a Városi Sportklub Kft. működtetésére
a szakképzettséget igazoló okiratok hitelesített másolatát (főiskola –
diploma, középiskola – érettségi bizonyítvány)
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• a jelentkező írásbeli beleegyezését a személyi adatok felhasználására
a pályázat elbírálása érdekében
A pályázati anyagot a kért okmányokkal és mellékletekkel együtt zárt
borítékban „VK - NEOTVÁRAŤ “ megjelöléssel 2009. január 16-án 14.00
óráig kérik benyújtani az alábbi címre: Mestský úrad, Ing. Ladislav Kovács, prednosta MsÚ, Svätoplukova 9., 979 01 Rimavská Sobota
A meghallgatás időpontjáról az előfeltételeknek megfelelt érdeklődőket
írásban értesítik.
MUDr. Cifruš István MPH, polgármester

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

2016

MOZIMŰSOR
December 26-27-28
18.00 órai kezdettel

Állati szerelmek
színes feliratos francia
dokumentumfilm
December 26-27-28
20.00 órai kezdettel

A távolság íze

színes hongkongi-kínai-francia
romantikus film

Az AUTODIELY – HENKE

értesíti Önöket, hogy az üzlet Rimaszombatban
új helyiségbe költözött a Vasutas utcába, az
Akasztóhegyre, a teniszpályától 300 méterre.
Szeretettel meghívjuk Önöket új üzletünkbe.

LILIPUT
gyerekruhák

Nyitva tartás: H – P: 8.00 – 11.30, 12.00 – 16.00
Tel.: 0908 898 444

2299-52

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és sikeres
új esztendőt kíván
az árnyékolási
technikák gyártója
és szolgáltatója

ŽALÚZIE
Boholy

Szüksége van
pénzre?
Hívja a 0905 329
178-as telefonszámot.
www.proficredit.sk
2275-51

Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

Rimaszombat
Tel.: 0905 437 609
2306

Tel: 0908 948 971
2003

köszöni a vásárlók
ez évi bizalmát,
kellemes ünnepeket és sok sikert
kíván az elkövetkező évre.
Nám. Š.M.Daxnera 2/27
Rimaszombat
2308

Hirdessen
magyarul is!
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Balciarová szlovák bajnok lett
Dorota Balciarová bajnoki
címet szerzett a serdülő
karatézók között.
A versenyre Trencsénben került sor, ahol
Balciarová először a zsolnai Dominika
Mažgútovát győzte le, a második fordulóban
a trstenái Zuzana Kormošovát, s a döntőbe jutásért a pozsonyi Rapid versenyzőjét,
Simona Mátyásovát. Mindhárom mérkőzésen
3:0 arányban bizonyult jobbnak. Döntőbeli
ellenfele, ahogy várni lehetett, a hazai pályán
versenyző Ingrid Suchánková volt, akivel hónapok óta vívnak nagy csatákat a bajnoki címért
és a párizsi Európa-bajnokságon való részvétel
jogáért. Balciarová magabiztos versenyzéssel
4:1 arányban győzött, s ezzel nemcsak a bajnoki
címet szerezte meg, hanem ő utazhat januárban
Párizsba is.

Nem fejezték be a mérkőzést
Kisszebenbe utazott a HKM Rimaszombat
jégkorong csapata, s bár vezettek is,
a mérkőzés mégis a zöld asztalnál dől
majd el.
MHK Sabinov - HKM Rimavská Sobota   
1 : 3   (0:0, 1:3) – nem fejezték be
A mérkőzés inkább paródiára hasonlított, mint
komoly hokimeccsre, ahol se a pálya nem volt
megfelelő állapotban, se a bírók nem érkeztek
meg. A hazaiak kérésére azonban a rimaszombatiak mégsem utaztak haza, hanem megvárták, amíg használható állapotba hozzák a pályát,
s megérkeznek a pótjátékvezetők. Kétórás késéssel el is kezdődött a mérkőzés, amelyen a ha-

zaiak szereztek vezetést, de a rimaszombatiak
három góllal válaszoltak. Kétszer Mocný, egy alkalommal pedig Lvomský talált a hálóba. Ekkor
a hazaiak kérésére a játékvezetők ismét ellenőrizték a rimaszombati játékosok játékengedélyeit, s mivel a legfiatalabbak nem rendelkeztek
a szükséges iratokkal, a bírók lefújták a mérkőzést. A mérkőzés három pontját így valószínűleg
a hazaiak kapják majd.
A rimaszombatiak összeállítása: Pecník –
Medveď, Durmis, Ľalík, Petrinec, Lentovský – T.
Oštrom, Mocný, Csank, Lvomský, Ružinský,
Machyniak, Hrabec. Kiállítások – 8:6, Emberelőny – 0:1, Emberhátrány – 0:0.

Öten a dobogó tetején
Tizenegyedik alkalommal rendezték meg
Ruttkán a cselgáncsozók karácsonyi tornáját, amelyen mind a Mladosť Relax, mind
a Lokomotíva versenyzői elindultak. A mezőny
viszonylag erős volt, hiszen a szlovákiai versenyzők mellett cseh és lengyel klubok is képviseltették magukat.
A Mladosť Relax 16 induló versenyzője közül
négyen végeztek az első helyen, Richard Útis
(mini – 34 kg), Ján Durmis (ifjabb diákok – 38
kg), Sophia Kanátová (ifjabb diákok – 44 kg) és
Jakub Páleš (idősebb diákok – 66 kg). Harmadik helyen végzett Patrik Boršoš (mini – 30 kg),
Juraj Antal (mini – 34 kg). Michal Antal és Mari-

an Precner negyedik, míg Filip Zachar az ötödik
helyen végzett.
Az ifjabb diákok között ezüstérmet szerzett
Kristína Tommová (57 kg), az idősebb diákok
között ugyanez sikerült Kristián Slížnek (60 kg),
míg Jaroslav Kanát a harmadik lett. Az idősebb
diákoknál ezüstérmet szerzett Jakub Gódor (73
kg) is.
A Lokomotívát hat versenyző képviselte. Közülük a legjobb eredményt Frederik Strečka érte
el, aki megnyerte a kategóriáját (mini – 24 kg).
Karol Jakab második lett (mini – 46 kg), Jakab
Ádám (mini – 30 kg) és Jaroslav Maďar (mini –
46 kg) bronzérmet szerzett.

Egy győzelem,
egy vereség
keleten
A keleti végekre utazott a Mladosť Relax
asztaliteniscsapata, s amíg Kassán biztosan
győzött, addig Rozsnyón kiütéses vereséget
szenvedett. A rimaszombatiak így a táblázat harmadik helyéről várják a folytatást.
STK Lokomotíva Košice „B“ – Mladosť
Relax Rimavská Sobota 4:10
a vendégek pontszerzői – Polgári 3.5, Voliar
3, Horváth 2, Huszti 1.5.
Geológ Rožňava – Mladosť Relax
Rimavská Sobota 12:2
pontszerző – Voliar és Polgári 1-1

Női röplabda liga:

Sima győzelem
A bajnokság élén álló rimaszombatiak magabiztos győzelmet arattak a prakovceiek
ellen a női röplabda I. liga keleti csoportjában.
VK Slovan Rimavská Sobota – ŠK
Prakon Prakovce 3:0 (8, 19, 16) és 3:0
(15, 23, 14)
A rimaszombatiak összeállítása:
Megelová, Rendeková, Pálmayová,
ifj. Kudlíková, Drugdová, Kačániová
–Chodúrová, Žírošová.
A csapat továbbra is az első helyen áll 30
ponttal, s egyhónapos szünet után legközelebb január 25-én Kassán lépnek pályára.
Összeállította: jdj
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Pálkovács Zoltán, az év legjobb cselgáncsozója csak félig elégedett az évvel

Londonig még folytatja
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Tiszolcon hirdetik
ki a legjobb
sportolókat
Februárban Tiszolcon kerül sor a legjobb
sportolók kiértékelésére.
A klubok és egyesületek január 20-ig
küldhetik be javaslataikat az alábbi címekre: Okresné združenie telesnej kultúry,
Svätoplukova ulica 22, 979 01 Rimavská
Sobota, vagy oztkrs@rsnet.sk.

Téli stadion nyitva tartása
az 52. hétre
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
		
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

11.00 – 14.30, 19.30 – 21.00
11.00 – 14.30
10.00 – 14.00
11.00 – 13.00, 14.00 – 17.00,
19.30 – 21.00
11.00 – 14.00, 14.30 – 18.00
10.00 – 13.00, 14.00 – 17.30
10.00 – 14.00

Téli stadion nyitva tartása
az 1. hétre
Hétfő:		
Kedd: 		
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

11.00 – 14.30, 19.30 – 21.00
11.00 – 14.30
10.00 – 14.00
zárva
11.00 – 14.30
10.00 – 14.00, 15.00 – 19.00
10.00 – 14.00, 15.00 – 19.00

A fedett uszoda
nyitva tartása

Pálkovács Zoltánt választották az év
legjobb cselgáncsozójának, ám a 27 éves
dzsúdós nem teljesen elégedett az idén�nyel. „Csak 50%-ban vagyok megelégedve
az eredményeimmel. Jól szerepeltem a
bécsi világkupán, kijutottam Pekingbe,
de az olimpiát elrontottam egy kicsit…
Vagyis nagyon…” – mondja a rimaszombati származású sportoló, akinek sérülések is nehezítették a dolgát, meggyötört térdszalagjait éppen most készül
megműtetni.
„Tökéletesen fel voltam készülve az olimpiára,
és nem akarok kifogásokat keresni, hogy voltak
egészségügyi problémáim, mert Pekingben nem
ez döntött. Egyszerűen túl voltam pörögve, nagyon akartam, ebbe fulladt bele az egész” – emlékszik még pár hónap távlatából is szomorúan
a pekingi első fordulós kiesésre Pálkovács, aki
Athénban is hasonlóan gyorsan búcsúzott az
olimpiától. Fogadkozott is, Pekingben minden
máshogy lesz, aztán mégis ugyanabba a hibába
esett. Talán nem volt mellette senki, aki a kri-

tikus pillanatokban megnyugtatta, kicsit vis�szafogta volna? „Dehogynem, ott volt mindkét
edzőm, és az edzőpartnerem, Semir Pepic is, de
hát nem úgy sikerült a dolog, ahogy terveztem.
Mindegy, ezzel már nem kezdhetek semmit.”
Az év azonban nemcsak csalódásokból állt,
Pálkovácsnak szép pillanatokban is volt része
bőven: „Kellemes emlék a bécsi világkupa, a liga
is jól végződött, és a szlovák bajnokságot is megnyertem. Voltak jó idők és rossz idők is 2008-ban,
de a végére kis elégtétel, hogy én lettem a legjobb
dzsúdós.”
A jövőt emlegetve elhangzik egy félmondat:
„Meglátjuk, Londonba kijutok-e még…” Meglepődünk, mert Pálkovács még jóval az olimpia
előtt többször elmondta, annyira tropára ment
már a térde, hogy bármilyen eredményt is ér el
Pekingben, utána visszavonul. „Ezt azóta már
átértékeltem – mondja elszántan a dzsúdós. – Az
edzőm is biztatott, hogy csak folytassam. Megpróbálom, remélem, bennem van még egy olimpia. És talán a harmadik végre jól is sikerülne…”
Bőd Titanilla

December 24.
08.00 – 12.00
December 25.
14.00 – 20.00
December 26.
08.00 – 20.00
December 31.
08.00 – 12.00
Január 1. 		
zárva
A Városi Közterület-fenntartó Vállalat
értesíti az érdeklődőket, hogy karácsonyi
akció keretében december 22. és 2009.
január 7. között minden egyórás jegy két
órán át vehető igénybe.

Reisz András jelenti
A hét elején észak felől markáns hidegfront
érkezik, amely mögött a karácsonyi ünnepek alatt viharos szél kíséretében hideg,
sarkvidéki eredetű léghullámok érkeznek
a Kárpát-medencébe, tehát mozgalmas,
hideg, téli időre van kilátás. Számottevő
csapadék nem lesz, de a hosszabb-rövidebb
napos és friss, kristálytiszta időszakokat
időnként kisebb havazás, hózápor is megzavarhatja, így több helyen is kialakulhat
pár cm friss hóréteg. Ezt követően az év
végéig alapvetően száraz téli időre számíthatunk hideg, fagyos éjszakákkal és hideg
nappalokkal.
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Találkozzunk 2009-ben is!

Minden kedves olvasónknak szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket és áldással teli új esztendőt kívánunk!

Slovenská kuchyňa
„U LENKY”
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
esztendőt kíván. Egyúttal köszöni a bizalmat,
s mindenkit szívesen várnak az új esztendőben is.

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog
új évet 2009

Kívánunk munkatársaink nevében

2309

2291

MEDING cég minden egyes
üzletfelének köszöni a 2008-ban
megnyilvánult bizalmat,
kellemes karácsonyi ünnepeket
és sok sikert kíván a 2009-es
esztendőre.
2310-52

MINDENKIT MEGHíVUNK
PARFUMÉRIA – DARČEKY
BOLTUNKBA
1. A rimaszombati Hypernovában található új boltunkba
2. Füleken a „Pod Hradom” boltunkban karácsonyfa alá
kívánkozó ajándékokkal várjuk.
Nyitva.:
Rimaszombatban: Hétfő-Vasárnap: 9.00-12.00; 12.30-20.00
Füleken: Hétfő-Péntek: 9.00-17.00, Szombat-Vasárnap:
9.00-14.00

2312

Mindent az Ön fürdőszobájáért!

Minden egyes vásárlójának
köszöni a 2008-ban megnyilvánult
bizalmat, kellemes karácsonyi
ünnepeket és sok sikert kíván
a 2009-es esztendőre.
SNP 20, a Gömör-Kishonti Múzeum mellett.
M: 0907 182 875
2307
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