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Karácsonyi
madarak

Ünnepi fényben a város
A város Fő terén álló fenyőfa feldíszítésén fáradoznak a Városi Közterület-fenntartó Vállalat emberei,
tudtuk meg annak igazgatójától,
Rábely Páltól. Folyik a díszek festése, valamint a fa alsó részeinek
a felöltöztetése. A fa magassága
miatt a felsőbb részek feldíszítését
külső kivitelezőre bízták. A város

másik karácsonyfáját a Nyugat lakótelepen állítják fel. A napokban
helyezik fel az égőket is, amelyek
december 5-én, a Relax rendezte
ünnepségen, Cifruš István polgármester beszéde alatt gyulladnak fel.
A városban elhelyezett többi ünnepi dísz addigra már teljes pompájában világlik majd. A karácsonyi

Múlt héten átadták a
jégfelületet

Békés, erőszakellenes
emlékfelvonulás Serkében

Még 1979-ben húzták fel a rimaszombati téli stadion falait, mely
kezdettől fogva kifogásolható állapotban üzemelt, hiszen az építmény nem volt befejezve. Apróbb
javításokon kívül komolyabb munkák nem történtek, csak az idén
május 17-től, amikor is a város közbeszerzés útján szerződést kötött a
pozsonyi ZIPP részvénytársasággal. A munkát január közepéig kell
átadniuk.

folytatás a 3. oldalon

ünnepi díszkivilágítás január hatodikáig tart. A napokban kezdték
el a városban található díszfák metszését is. Amennyiben az időjárás
engedi, a 718 fát 20 munkanap
alatt tervezik megmetszeni. Az eddigi rekord egy nap alatt hatvan fa
megmetszése volt.

jdj, fotó: he

November 25-én, vasárnap
múlt egy hónapja, hogy gyilkos
kezek kioltották E. Tamás életét
Serkében. A tettesek azóta már
rács mögött várják a remélhetőleg
méltó büntetést. Az eset alaposan
felkavarta a község életét, ahol az
utóbbi időben gyakoriak sajnos a
bűnesetek.

folytatás a 7. oldalon

Egyik reggel arra
ébredtem, hogy kopogtatnak az ablakon.
De most nem az éjjelre
kintrekedt macska
jelentkezett frissen
fejt kecsketejet koldulni, hanem
két cinke kért bebocsáttatást.
A cinkék megbízhatóbb időjósok,
mint a levelibékák vagy a különféle viszketegségben szenvedő
meteorológusok, akik még akkor
sem megbízhatóak, ha tévednek.
Kilépve az ajtón, arcomba csapott
a dermesztő téli szél, a hőmérő bőven mínusz alá süllyedt,
s rohantam a fészerből előkeresni
a még gyerekkoromban apámmal
készített, már darabjaira széthullott madáretetőt. A disznó híján
évek óta nem használt hűtődoboz
mélyéről még egy zacskó napraforgómag is előkerült. A kerti
kőrisfán fakuszok és csuszkák
ugrándoztak, s egy ökörszem is
előbújt a megdermedt csipkebokor sűrűjéből. Beérve a városba
karácsonyi hangulat fogad, itt-ott
már felgyulladtak a pompázatos díszek, az üzletközpontok
pénztárgépei pedig már hetek, sőt
hónapok óta karácsonyi melódiára
szippantják be az egész évben spórolgatott pénzecskénket. Szóval
le sem tagadhatjuk, hogy közeleg
a karácsony. De azért gondoljunk
a madarainkra is!

Juhász Dósa János
főszerkesztő

Vadex, k. f. t.,

Rimaszombati Húsvár
Bartók B. 24, Rimaszombat
Akcia: Füstölt tekercs: 129 Sk/kg
Bárány comb csonttal: 139 Sk/kg
Vasút u. 9, Rimaszombat
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Miről szeretne olvasni a Gömöri Hírlapban?
Közeleg az új esztendő, amely a Gömöri Hírlap életében is különös jelentőséggel bír. A lapot ugyanis 1968-ban
alapították, így jövőre negyvenéves. Negyven év egy lap életében hosszú idő, s ezalatt a Gömöri Hírlap és szlovák
„kollégája”, a Gemerské zvesti átélt sikeres és sikertelen korszakokat is. Az új évet új csapat kezdi a lap élén, s
kíváncsiak voltunk neves közéleti személyiségek véleményére is, hogy ők milyennek szeretnék látni az ötödik ikszbe lépett lap arculatát. De természetesen várjuk a Tisztelt Olvasó véleményét is, hiszen csakis Önökön múlik a lap
jövője. Kérjük írjanak, és osszák meg velünk a véleményüket, elképzeléseiket, de negatív észrevételeiket is.
Csobo Alica,
városi képviselő
Nagyon sokat
javult a lap
tartalmi része,
s aminek külön
örülök, hogy az
utóbbi időben a
civil szervezetek
munkájával is foglalkoztak. A
legtöbb kritika a városi képviselőtestületben és az olvasók részéről
is a sportrovatot érte, hiányosak
voltak az eredmények, s a táblázat
is elmaradt. De sokan lemondtak
a lapról a rengeteg helyesírási és
stilisztikai hiba miatt is. Azok közé
tartozom, akik a lap megmaradása
mellett voksoltak, és nagyon szurkolok Önöknek, hogy még tovább
javuljon a lap, és egyre nagyobb
legyen az olvasótáboruk.
Kovács Tibor,
gimnáziumi tanár
A Gömöri Hírlapot – szerintem – olvassa
Rimaszombat
és vidéke
magyarsága. A
hetilapban arról
szeretnék olvasni, ami Rimaszombat és vidéke magyarságával
(és a velük együtt élő szlovákokkal, cigányokkal – ha úgy tetszik:
romákkal és másokkal) történik.
Kritikus szemmel követni a táj
gazdasági elmaradottságát
(egyben felzárkózási lehetőségeit), leleplezni a visszásságokat,
törvénytelenségeket, igazságtalanságokat – kerülve a mai médiákra
oly jellemző szenzációhajhászást
–, ugyanakkor értéksugárzó
írásokkal tájékoztatni a lakosságot
mindenről (a lehetőségek adta
kereten belül), ami az egyetemes
magyarság horizontjába kapcsolja
a történelmi Gömör-Kishont és
Nógrád környékét a schengeni
viszonylatokban (is) immár.

Ádám Zita,
a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség országos
alelnöke
Tájainkon
hiányoznak az
egyéniségek, a
példaképek, a
közösségformáló és integráló
személyiségek, mintha elvesztek volna az
egyetemes emberi értékek.
Mindenek felett áll a pénz hatalma,
ami minden mást elhomályosít és
háttérbe szorít. Ezért példaképeket
és igaz értékeket kellene felmutatni az olvasóknak, amihez igazodni
lehet. Szívesen olvasnék Gömör
18-19-20. századi nagy szülötteiről, az elődökről, akik mintát
adhatnak a teljes és értelmiségi lét
megéléséhez.
Rá kellene bírni a pedagógusokat,
hogy írják meg iskolájuk történetét.
A gömöri települések története, mondái színes színfoltjai
lehetnének a Gömöri Hírlapnak.
Vissza kellene nyúlni a történelembe, fel kellene tárni, hol
nyugszanak 1848-as hősök, a
Rákóczi-szabadságharc hősei, mi
volt 1945-46-ban, a jogfosztottság
éveiben, szólaljanak meg a kitelepítettek, a deportáltak, hogy a mai
nemzedék ismerje meg elei életét,
a kitartást, a kiállást, megmaradásunk történetét a jövő tervezhetősége érdekében.
Kíváncsi lennék a gömöri zsidóság
történetére, ahogyan a volt
gömöri nemességnek és az arisztokráciának a művelődéstörténetben betöltött szerepére.
Mindezek a témák azért érdekelnek, mert ezek nyújtanak példát
a közösségtudat, identitástudat alakítására, formálására, az
értelmes lét megélésére, a közösségi és társadalmi értékek felmutatására.

Boros András, az MKP rimaszombati helyi szervezetének alelnöke
Többet szeretnék
olvasni a régióról, társadalmi
eseményekről,
a helyi politikai
élet képviselőiről, s azokról a témákról, amelyekkel a képviselőtestületi üléseken
nem foglalkoznak. Hiányolom az
interjúkat, a helyi társadalmi, politikai és kulturális élet kiemelkedő
személyiségeivel készült beszélgetéseknek helyt adnék.
Tóthné Mede Zsófia,
a Gömöri Hírlap szerkesztőbizottságának tagja
Örülnék, ha
megmaradna a
városi újságunk
jellegzetes arculata amellett,
hogy a jelenlegi
szerkesztőgárda
a saját elképzeléseivel, ötleteivel
ezt tovább fejleszti és gazdagítja. Meggyőződésem, hogy az
új főszerkesztő és szerkesztő
együttműködése ezt megvalósítja
az olvasók örömére és megelégedésére. Munkájukhoz a szerkesztőbizottság és a magam nevében is
sok sikert kívánok!
Danis Tamás,
nyugalmazott tanár
Elsősorban az
érdekel, hogy
mi történik a
városi tanács és
a képviselőtestület ülésein. Mert
ezek közvetlenül
érintik a polgárokat, így engem
is. Szívesen veszem mindig, ha a
községek életéről, az ott lezajlott
eseményekről olvashatok. Jó volna
egy történeti eseménynaptár, de
az előttünk álló időkben bekövet-

kező évfordulókról. A városban
különböző kulturális események
zajlanak, ezekről egyheti vagy
többheti távlatban lehetne tájékoztatni bennünket, mert így össze
tudnánk egyeztetni, hogy melyiken
tudunk részt venni.
Marta Kanalová,
a Gemerské zvesti
főszerkesztője
A laptól több
kritikus hangvételű cikket
várok, amelyek
objektívebben
tükröznék
a városban és a régióban zajló
történéseket. Nem hiányozhat
a vezércikk, a kommentárok, az
olvasói vélemények és az ankétok
sem. Jó lenne, ha a sportrovatban
különböző sportágak is rendszeresen megjelennének. Nagyon
szurkolok az új főszerkesztőnek,
és kívánok sok sikert ehhez az
igényes munkához.
Vaskői Károly, a Dúsa utcai
alapiskola- és óvoda igazgatója
Az igaz, hogy
városi újságról
van szó, de lehetne kulturális
melléklete, ahol
teret kaphatnának a fiatal
tehetségek is. Kisebb elbeszéléseket, lírai és prózai megjelenéseket
közölhetne az újság, és szívesen
látnék benne képzőművészeti
alkotásokat, grafikákat is.
Az iskolák életéről, egyes sport-,
kulturális-, természettudományi
eseményekről beharangozók és
beszámoló közzététele is fontos
lenne.

Kérdezett: jdj és moly
Fotó: Gecse Attila és
archív
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A téli stadion munkálatai év végéig is eltartanak

Múlt héten átadták a jégfelületet
A 2005/2006-os téli szezon végén
repedeztek meg a jégpálya alatt
a csövek, amelyekből ammónia
szivárgott, s mivel veszélyes volt a
környezetre, megszüntették a működését.
A 2006-os esztendő végén a város meghívásos pályázattal csak a
technológia felújítását tervezte, de
a Közbeszerzési Hivatal nem engedélyezte ezt a részfeladatot. Szerencsére ekkor még nem kötötték meg
a szerződést a kivitelezővel, s új
projekt kidolgozásába fogtak, mely
már az egész épület felújítására
vonatkozott. Közbeszerzési eljárás
útján három kivitelező cég ajánlata
közül választotta ki a bíráló bizottság a ZIPP részvénytárságot. Ez a
cég felelt meg a legjobban a kemény
pénzügyi feltételeknek, miszerint a
város csak 2010-re tudja kifizetni a
rekonstrukció összköltségét. Ebből
ez évben 23,4 millió koronát szava-

zott meg a képviselőtestület, s a következő három évben még 53 millió
koronát kell majd törleszteni.
A felújítási munkálatok a napokban is folynak, az egyes részfeladatokat alvállalkozók végzik. A téli
stadiont körbefedték, tetőkonstrukcióját lefestették, az ablakokat
is helyre tették. November 28-án
átadták a tatarozás technológiai
részét, így a stadion már alkalmas a
jégpálya hűtésére. Munkálkodnak
az öltözők és a mellékhelyiségek
rendbetételén, s befejezés előtt a
lelátó szerkezetének az építése is. A
munkálatok év végéig is eltarthatnak, de a város szeretné az épület
átvételét még karácsony előtt megkezdeni.
Ahogyan azt az Építéshatósági,
Beruházási és Közlekedési Osztály
beruházási szakreferensétől, Pásztor Istvántól megtudtuk, a város
további anyagi források megszer-

zésén is dolgozik, hogy mielőbb
megnyithassa kapuit a stadion a
téli sport kedvelői előtt.
Minden bizonnyal sikerül a Szlovák
Jégkorong Szövetség közreműködésével egy jégfelújító géphez is

folytatás az 1. oldalról

hozzájutni. Reméljük, még ebben
a téli szezonban korcsolyázhatunk
is a frissen felújított stadion falai
között.

homoly
Fotó: a szerző

Nem kielégítő a felhozatal rendőrjelöltekből
A szeptember 25-ről október
2-ra elnapolt képviselőtestületi ülés programpontjai
között szerepelt a Városi
Rendőrség létszámbővítése, melyet a képviselők hat
újabb fő felvételére jóvá is
hagytak. A versenyeljárás
képességvizsgáját a múlt
héten abszolválták a megjelent pályázók.
A nyilvános állásajánlatra, melyre
november 11-ig lehetett benyújtani a jelentkezési lapokat, összesen
37 érdeklődő pályázata érkezett

be, akik közül 23-an jelentek meg
a november 26-i képességvizsgán.
A vizsga két részből állt, előbb szlovák nyelvből mérték fel a tudásukat, majd pedig a fizikumukról kellett bizonyságot tenniük. Ahogyan
azt a Városi Rendőrség parancsnokától, Berecz Pétertől megtudtuk
a fizikai teszteken már csak 22-en
vettek részt. A városi rendőrnek
jelentkezők kor és a nembeli megoszlása a következő: férfiak 30 éves
korig tíz fő, 40 éves korig három
fő, 40 év fölött három fő összesen
16 férfi; női jelentkezők száma
összesen 6, közülük három 30 év

alatti három pedig 30 év feletti. A
képességvizsgán, amelyet norma
szerint értékeltek ki, s különböző
tornagyakorlatokat foglalt magába; összesen kilenc férfi és négy nő
felelt meg, közülük is a maximum
50 pontot egy jelentkező közelítette meg 48 ponttal, a többiek
csak megfeleltek. „Nem vagyok
megelégedve a jelentkezők
képességével. A fiataloknak
nem megfelelő a feladatuk,
a gyakorlatok nagyobb részét én magam is végigcsináltam, s pl. az egyik 8 mp
alatt teljesíthető volt, még-

is 12-13 mp-es eredmények
születtek. Így nehéz lesz a
megfelelő embereket kiválasztani, ezért nem is sietjük
el a döntést, hiszen 2008 év
végéig kell felvenni a hat új
rendőrt. Azt szeretném, ha
azok minden feltételnek jól
megfelelnének” – mondta kissé
csalódottan Berecz, s hozzátette,
hogy még csak ezután jön a pszichológiai teszt. Év végéig meg lesz
azoknak a neve is, akik részt vehetnek a január 14-én kezdődő iskolázáson Zsolnán.

moly

Zárt hulladékgyűjtő hely kísérleti jelleggel
Riportutunk során nem
egyszer találkoztunk már a
problémával, amikor a hulladék a gyűjtőedények mellett
éktelenkedik.
A magyarázat mindig oda vezetett,
hogy a kukázók, a guberálók dobál-

ják szét a szemetet, amikor keresik
a még számukra értékesíthető tárgyakat, eszközöket, sokszor a napi
betevőt. A probléma egyre gyakoribb, sőt most már az is elterjedt,
hogy a szelektív gyűjtőedényeket
is feltörik, a papírok között is kutakodnak. A megoldás keresése so-

kaknak a fejében megfordult, s kísérleti jelleggel zárt hulladékgyűjtő
helyet hoznak létre a Dobšinský utcában. Az ötlettel a lakosok javaslatára az adott Városrészi Bizottság
állt elő, s megkapta a VH Környezetvédelmi Szakosztályának a maximális támogatását, tudtuk meg

annak vezetőjétől, Bozó Jánostól.
Az ötlet tehát év végéig kivitelezhető lesz, a gyűjtőedények zárható
helyre kerülnek. A kérdés az, hogy
milyen lesz a lakosok hozzáállása,
sikerül-e majd tarthatóan megoldani a hely zárását-nyitását.

he
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EGY CSÉSZE KÁVÉ

Povinszky Elvirával a Győry Napok rendezvényeiről

Telt ház előtt
a Gyertyafény
keringő

Egyik kedvenc időtöltésem, egy finom csésze kávé kortyolgatása közben Povinszky Elvirával, a rimaszombati Csemadok Területi Választmányának titkárával beszélgetek az idei
Győry Dezső Kulturális Napokról.
Miért épp Győry Dezső
nevét viseli ez a rendezvénysorozat?
Tulajdonképpen ez az egykori

háromnapos Tompa Mihály
Kulturális Napok rendezvénysorozat folytatása. Öt évvel ezelőtt
Juhász Dósa János ötlete volt a

A vártnál kevesebben ropták a táncot a Szőttessel

Főző Péter finom borait a Cerovszky testvérek is megkóstolták

névváltoztatás, ezáltal is tisztelegve a méltánytalanul elfeledett költő
szelleme előtt. A változás a kínálat
és az időtartam – már csaknem 2
hónapig tart – terén is megfigyelhető.
Még zajlanak a programok,
mégis arra kérlek, értékeld
az idei Napokat.
E pillanatban vegyes érzések
kavarognak bennem. Ha az
érdeklődést tekintjük szempontnak, a „Makro-képek” című, Dr.
Szőke Attila fényképeiből készült
kiállítás, mely két héten keresztül
volt megtekinthető, sikeresnek
mondható éppúgy, mint Csomós
Éva előadása Győry Dezső életéről
és munkásságáról. Nagyon jól
sikerült a budapesti kirándulás,
melyen a hangsúly koszorúzással
egybekötött megemlékezés Győry
Dezső, Blaha Lujza és Pósa Lajos
sírjánál volt. És a vártnál jóval
nagyobb volt az érdeklődés a
szomotori Főző Péter tanár, tokaji
borász borkóstolóval egybekötött
előadása iránt, mely a Hubertus
étteremben valósult meg Tóth
Richárd tulajdonos segítségével. A
hangulatot csak fokozta a Tóthné
Mede Zsófia karnagy által vezetett,
a Csemadok alapszervezete mellett
működő Blaha Lujza Vegyeskar
előadásában tolmácsolt „Kicsiny a
hordócska” című kánon. Viszont
csalódott vagyok az „Egy este a
Szőttessel” című néptáncgála
tekintetében... Ennél sokkal nagyobb érdeklődést feltételeztünk,
már csak azért is, mert viszonylag régen szerepelt az együttes
Gömörben, és ennek a műsornak
ez volt a felvidéki ősbemutatója,
megelőzve ezzel még a pozsonyi
december 4-i fellépést is.
Azt tudod, hogy ami nem öl
meg, az megerősít...
Igen, persze, nem is panaszként
mondtam…és jövőre megújult erővel szervezzük a VI. Győry Dezső
Kulturális Napokat.

Balázs Emese
Fotó: Gecse Attila

Aki szereti a húszas-harmincas
évek cselekménymentes, blőd férfi-női szerelmi háromszöget variálgató, zenés betéteket is itt-ott
felmutató vígjátékocskáit, amelyek
akár a mai szappanoperák (lásd
Barátok közt és egyebek) elődjeinek is kikiálthatják magukat. A
Győry Dezső Napok keretén belül hívta meg a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya a
kassai Thália Színház Gyertyafény
keringő c. előadását, amelyben a
szobalány úriasszonynak, az inas
bárónak adja ki magát, de mindenki ugyanazt akarja… Az előadáson
telt ház izgulta végig azt, amit már
mindannyian az elején tudtunk.
A lényeg viszont az, hogy eljöttek
Serkéből, Rimaszécsről és más
régióbeli falvakból. Újra együtt
voltunk.

jdj, fotó: Gecse Attila

Újabb
kamarakoncert
a Zenei Őszön
A 27. Zenei Ősz következő koncertjére, amelynek szervezője a
rimaszombati VMK és a Zenebarátok Köre volt, november 22-én
csütörtökön került sor a rimaszombati kultúrház színháztermében. Közreműködött a Pressburger
Quartet vonósnégyes, akikről
tudni kell, hogy már külföldön is
több sikeres fellépést tudhatnak
maguk mögött. Muzsikáltak már
Németországban,
Ausztriában,
Svájcban, Franciaországban és
Magyarországon. Az est folyamán
elhangzott Mozart, Beethoven és
Zeljenka egy-egy műve.

Balázs Emese
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Sajólénártfalvára, ahová messziről
hívogat a százéves templom

Sajólénártfalva (szlovákul
Lenartovce) Tornaljától 15
km-re délre, a magyar határ
mellett található. 1910-ben
559, túlnyomórészt magyar
lakosa volt, 2001-ben 546
lakosából 426 magyar, 81
cigány nemzetiségű.
A Rima-katlan délkeleti csücskében, a Sajó folyó mentén elterülő
község nyitott síkságon fekszik,
melyet dél felől a Cserhát egyik

nyúlványa határol. A Sajó és Rima
folyók talá lkozásánál a tengerszint feletti magasság csupán 151
m, amely Közép-Szlovákia legalacsonyabb pontja is egyben. A mai
Lénártfalva területe a legkorábbi
időktől a későbbi Gömör megye
legősibb, kabar elemekkel tarkított
legrégibb honfoglaló nemzetségének, a Hanvayaknak volt birtoka.
A nemzetség időbeli bővülésével
a nemzetségi szállásterület is szabályszerűen osztódott. Az osztódásból négy ág vált ki. Az egyik ág
a Vencelé lett Szkáros és vidéke,
Hont Hanvát, Kozma Lénártfalva
vidékét, míg Aba és utódjai Hét,
Várkony és Abafalvát kapták jussul. Első ízben 1245-ben említik „Terra Lazary”, Lázár földje
néven. Egy újabb írásos emlék
1290-ből említést tesz egy „Elekes

földje” nevezetű településről. Ez
az Elekes valószínűleg a Hanvay
nemzetség egyik tagja volt, ki a
község területén nagy földeket
birtokolt. A település jelenlegi elnevezése a XV. sz. elejéről (1427)
származik, s Lénártfalva névalakban maradt fenn. A CSEMADOK
2002-ben alakult újjá a faluban,
napjainkban több mint negyven
tagot számlál, akik színdarabok
előadásával gazdagítják a falu ünnepélyeit, teszik szebbé Mikulás
estjét, karácsony ünnepét, örömtelibbé a nőnapot, gyermeknapot.
A jó hangulat érdekében bálokat is
rendeznek. Impozáns templomát
1907-ben adták át. (Forrás: www.
gemernet.sk, Wikipédia, a szabad
lexikon)

Balázs Emese
Fotó: he

Új köntösben az iskola
Arkhey Zoltánnal, a
Lénártfalvai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
igazgatójával beszélgettünk
a község nagymúltú oktatási intézményéről.
1995-től vagyok az igazgatója
ennek az intézménynek, melyben már az 1930-as években is
magyarul tanultak – akkor még
Református Elemi Népiskola
Sajólénártfalva elnevezés szerepelt
a körpecséten. Az idei 2007/2008as tanévben 66 a gyerekek
létszáma. Sajnos, a többségük
szociálisan hátrányos helyzetű, de
ennek ellenére jók a visszajelzések
azokból az oktatási intézményekből, ahol tőlünk kikerülve a tanulóink tovább folytatják a tanulást.
Emlékeim szerint néhány
évvel ezelőtt kicsit másképp
nézett ki ez az iskola...
Így igaz, 2003-tól kezdett el
fokozatosan, a lehetőségekhez
mérten fejlődni. Először korszerű
tetőszerkezetet kapott, majd 2005-

ben a külsejét is rekonstruáltuk.
Ezt követte az épület belsejének a
korszerűsítése, ez alatt értem az új
padok, székek, táblák, ablakok, ajtók beszerzését. És ma, 2007-ben
büszkén jelenthetem, hogy az iskolánk új köntöst kapott. Terveink
szerint ugyanilyen módon kap új
köntöst nemsokára a helyi óvoda,
ahol 2007 nyarán kezdődtek a

felújítások.
Hogyan, minek a segítségével jöhetett ez létre?
Hazai és anyaországi pályázatokon 785 000 koronát nyertünk,
ezen kívül a helyi önkormányzat
és az MKP is segített bennünket
terveink megvalósításában.

Balázs Emese
Fotó:he

Balogfala
a jövő
szorításában
Balogfalva község 580
éves az idén. Legalábbis
hivatalos okiratok 1427-ben
említik először egy adóös�szeírásban. De fura módon
főleg az elmúlt évtizedek
történései vesztek el, s ezért
döntött úgy a Csemadok
helyi alapszervezete az
önkormányzattal közösen,
hogy megpróbálja feltérképezni az elmúlt évtizedek
történéseit.

Már tavasszal elkezdték a gyűjtési
munkát, s az iskola épületében kialakított helyiségben raktározzák
a felgyűjtött emlékeket (szakrális
emlékek, fotók, szőttesek, tárgyi
dokumentumok, újságcikkek). Ennek a folyamatnak egy későbbi állomása lenne egy tájház kialakítása. Szeretnének egy emlékkönyvet
is kiadni, amely két részből állna.
Az első részben a falu régmúltját
dolgoznák fel, a második rész pedig annak közelmúltjáról adna számot. Ebben kap helyet az iskola, a
helyi civil szervezetek (focicsapat,
Csemadok, Vöröskereszt), a cigányzenészek története, de szeretnék feltárni a faluban élt zsidóság
még fellelhető emlékeit, és a falut is
érintő kitelepítésekkel foglalkozni.
Tavasszal a templom előtti téren
kopjafát is állítanak, valamint a
jövő év folyamán emléktáblát lepleznek le a Balogfalán élt és működött cigányzenészek tiszteletére.
Első lépésként december nyolcadikán emléknapot szerveznek,
amelynek keretén belül kötetlen
találkozót szerveznek a falu elmúlt
évtizedeinek alakítóival, az iskola
falán emléktáblát avatnak a száz
évvel ezelőtt született Petik Gyula tanító tiszteletére, megnyitják
az eddig összegyűjtött anyagokból összeállított tárlatot valamint
Gecse Attila fotókiállítását, s a falu
kultúrcsoportjai is műsorral kedveskednek. Az ünnepi alkalomra
megjelenik a Balogfalai Hírmondó
is.

Juhász Dósa János
Fotó: Gecse Attila
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Gömör nívódíj nélkül
maradt Dunaszerdahelyen
Kalandos útjuk volt a gömöri csoportoknak, de ha kölcsönbusszal is,
az óbástiak kivételével mindannyian eljutottak Dunaszerdahelyre, a
hatodik alkalommal megrendezett
Bíborpiros szép rózsa országos
döntőjébe, számolt be élményeikről
Albert Éva, a Csemadok gesztetei
alapszervezetének elnöke. Mivel
órákat késtek, a buszból egyenesen

a színpadon találták magukat. Ennek ellenére nagyon sok dicséretet
kaptak, a Juhász Katalin, Méry
Margit, Pelle Andrea és Huszár
Ágnes összeállításban dolgozó
zsűri viszont mindent másképp
látott, s túl fényesnek találta a ruhájukat. Nem találta méltónak
díjazásra se az almágyiakat, se a
péterfalaiakat, Czikó Hajnalkát

RENDŐRSÉGI HÍREK
Zsarolta a feleségét
Büntetőeljárást indítottak a harmincöt éves várgedei illetőségű Ladislav
K. ellen, akit zsarolással és szabadságjogok korlátozásával vádoltak meg.
Az illető júniustól kezdve több alkalommal is illetéktelenül behatolt volt felesége korláti házába. Legutóbb november 25-én késsel a kezében akarta
rákényszeríteni az asszonyt, hogy az sürgősen térjen vissza hozzá. Előzetes letartóztatásba helyezték, négy-nyolc év közötti börtönbüntetést is
kaphat.
Egy ötvenkét éves baradnai férfi rejtélyes halála
November 26-án édesanyja talált rá saját családi házuk udvarán az ötvenkét éves baradnai férfi holttestére. Az előzetes nyomozás kiderítette,
hogy J. hétfőn, a délutáni órákban barátokhoz ment italozni. Hazatérése
után szóbeli nézeteltérésre került sor közte és a negyvennyolc éves bátyja
között. A végzetes sérüléseket okozhatta zuhanás is, de nem zárták ki az
idegenkezűséget sem.

A Kerületi Rendőrség Sajtóközleménye alapján, jdj

KARÁCSONYI JÁTÉK
E héten már két gyertya ég szerkesztőségünk adventi koszorúján. Advent
négy hetében talál itt egy-egy szelvényt. A négy szelvényt összegyűjtve
egy névvel és címmel ellátott borítékban, december 19-ig, szerdáig kell
postára adni a szerkesztőség címére. A szerencsések értékes díjakkal
lehetnek gazdagabbak. A nyertesek névsorát lapunk jövő évi első számában közöljük. .

Megkérdezzük
a szakembert

és Mihályi Editet sem. Albert Éva
a látottak közül kiemelte a naszvadi
Búzavirágot és a felsőszeli leánykart. Régiónkat a Vass Lajos
Népzenei Verseny jövő évi döntőjében a gömörsídi Rézműves
Róbert képviseli. A versenyre későbbi számaink egyikében még
visszatérünk.

jdj

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

ADVENT
A tél kezdete az advent kezdetét is
jelzi. Az advent várakozást, bűnbánást jelent. Felkészülést Jézus
születésének ünnepére. Szokás
volt az adventi házikó készítése,
ami kartonlapból készült, s annyi
ablaka volt, ahány napból állt az
advent. Minden napon kinyithattak egy újabb ablakot, ahol egy-egy
bibliai idézet volt található. Ebből
már csak az adventi naptár maradt meg, ahol az ablakok csokit
rejtenek. Másik szokás az adventi
koszorú készítése. Az első ilyen koszorút Johann Heinrich Wichern,
az evangélikus szeretetszolgálat
elindítója készítette. Az általa alapított szeretetotthonban fából ké-

szült koszorút készítettek, amelyre
huszonhárom gyertya került, ebből
négy nagyobb a vasárnapokat, a tizenkilenc kisebb a hétköznapokat
szimbolizálta. Manapság már csak
négy gyertyát szokás a koszorúra
tenni. Ehhez az időszakhoz sok
népszokás is kötődik. Egyik Borbála napján a Borbála-ág vágása.
A lányok december negyedikén
vízbe állítanak egy cseresznye-, egy
barack- és egy orgonaágat, esetleg
aranyesőt, s ha az ág kizöldül, az
azt követő évben megkérik a lány
kezét. Ha nem zöldül ki, a leányzónak várnia kell egy évet, hogy újra
próbálkozhasson.

Csölle Edit

JELES NAPOK
December 4.- Borbála:
Nikodémiai szűz, vértanú, akit pogány apja féltve őrzött a kereszténységtől, s valahányszor üzleti útra
indult, toronyba záratta. Egy ilyen
apai távollétet használt fel Borbála arra, hogy megkeresztelkedjen.
Miután a hazatérő apa megtudta
lánya döntését, maga jelentette fel.
Először hittagadásra akarták kényszeríteni, majd pellengérre állították, végül a feldühödött apa maga
fejezte le leányát, de büntetése nem
sokat késett: hazafelé tartva villám
sújtotta és szénné égett. A harangöntők, tüzérek, hegymászók és
bányászok védőszentje. Ha a cseresznyefa ágát Borbála-napkor beviszik a szobába, karácsony napján
kivirágzik, ez a szokás Jessze kivirágzott vesszejére utal.

December 6.- Miklós:
A mai karácsonyok előtti napok
„Télapója”, „Mikulása”, annyira
történelmi személy volt, hogy myrai
püspökként részt vett a niceai zsinaton 325-ben, s krisztológiai – a
Krisztustan körüli viták pergőtüzében az arianusokkal szemben,
akik tagadták Jézus Krisztus valóságos Istenségét, aláírásával Miklós püspök hitelesítette a katolikus
tanítást: „ Jézus Krisztus a 2. isteni
személy, a Fiú, aki érettünk emberré lett: Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos Ember”. Az ajándékozó kedves Mikulás karácsony
kapujában az önmagát is nekünk
ajándékozó Úr Jézus Krisztusra figyelmeztet, december 6-i ünnepével Jézus születését „vezeti fel”.

Balázs Emese
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folytatás az 1. oldalról

Békés, erőszakellenes emlékfelvonulás Serkében

Polgári kezdeményezésre, emlékfelvonulásra
került sor a községben vasárnap, a sajnálatos
tragédia színhelyén.
Rimaszombatból, Fülekről, a közeli és távoli községekből sereglettek
a falu központjába az együttérző
emberek. Hatalmas volt a rendőri
készültség, a falut lezárták, mindenkit ellenőriztek, aki a községbe
igyekezett. Így, a Rimaszombatból
indult, javarészt szlovák polgárokkal teli autóbuszt is feltartóztatták
Feled határában, s mivel állítólag a
sofőrnek nem voltak meg a megfelelő egészségügyi papírjai, félreállították azt. Félóra elteltével érkezett
a másik sofőr Rimaszombatból,
addig a média kereszttüzét „élvez-

hették” az emlékmenetre igyekvők. Bizonyos tévétársaságoknak
sikerült akarva vagy akaratlan
félretájékoztatni a közvéleményt
az emlékmenet szervezőjét illetően, meg még több, más dologban
is. A tiltakozó, erőszakellenes emlékmenetet egy magánszemély
jelentette be, s azon szlovákok,
magyarok, közösen, mint magánemberek, polgárok vettek részt.
Semmilyen párt, mozgalom nem
volt a szervezők között, s nem vett
részt az emlékmenetben. Serke
községben már meglehetősen nagy

tömeg várta a templom melletti
térségen a buszt, s csatlakozott az
abból kiszálló polgárokhoz. Meglett férfiak, idősek, fiatalok, nők,
asszonyok. A község polgármestere sajnos hiányzott a menetből.
Méltóságteljesen, csendben vonultak az üzlethez, ahol a szomorú,
tragikus bűneset történt. Gyertyák gyúltak, mécsesek égtek. A
döbbenet kiült az arcokra. Miért?
Miért kellett egy 37 éves embernek
meghalnia? A helyszínen, az emlékezők között volt Jókai Zoltán, az
Emberi Jogok Közép Európai Bizottságának szlovákiai és szerbiai
biztosa is, aki monitorozta az esetet. Az emlékezők megálltak az áldozat szülőházánál, s az egyik tet-

tes lakhelyénél is néhány percre...
A menetben részt vett E. Tamás
édesanyja és testvére is. Együtt vonultak végig, egészen a temetőig.
Itt ismét gyertyák lángja lobbant,
az emlékezés tüzéé. Soha többet
ilyen tettet, soha többé ilyen tragédiát, örökre elrettentő büntetést az
elkövetőknek. Ez lehetett minden
jelenlévő emlékező véleménye. A
megemlékezés után annak minden
résztvevője hazatért, rendben elvonult. Csak a fájdalom maradt a szívekben, a nagy űr. Meg a bizakodás
az igazságszolgáltatásban. De ez
bizony gyakran kevés. Másra lenne
szükség. A törvény, az igazságszolgáltatás szigorítására…

osati, fotó: Benedek L.

MEGJEGYZÉS

A médiák melléfogásai
A nagy médiákban csak a szenzáció, a politika, a bulvár az igazi
hír. Egy hír is csak akkor jó, ha az
nagyot robban, minél nagyobb
reklámot szerez az adott tévétársaságnak, az újságnak, az internetes
oldalaknak. Médiaháború, verseny
van, korrektség nélkül? A november 25-i serkei emlékmenetről a
TA3 regionális munkatársain kívül senki nem volt képes helytálló
tudósítást adni. A felháborodás
méltán nagy. Robbantak a hírek,
de negatív irányt vettek. Az STV,
a Markíza, a JOJ, a Pravda, az Új
Szó, de számos más hírorgánum

arra élezte ki a híranyagát, hogy
a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági
Mozgalom szervezte a rendezvényt. Az újságíróknak nem fért a
fejébe vagy nem akarták megérteni,
hogy magánszemélyek tiltakoznak
néma felvonulással a bűnözés és
mindennemű erőszak ellen, rendezetten, békésen, atrocitások nélkül.
Nagy szenzációhajhászásuk közepette figyelmen kívül hagyták azt
is, hogy az emlékmenetre igyekvő
autóbuszban több volt a szlovák,
mint a magyar. (A rendőrök mindenki adatát feljegyezték). A szlovák honfitársak meghívója, Zdeno

Marek lapunknak elmondta, hogy
kissé mulatságos is volt, ahogy ülnek egymás mellett a szlovák érzelmű illetve magyar érzelmű polgártársak, de „meg tudtunk mozdulni
nemzetiségi hovatartozást félretéve
egy közös cél érdekében. Megtesszük
máskor is, ha szükséges, de remélem, hogy már nem lesz a serkihez
hasonló eset. Sajnos azonban azt is
látni kell, hogy Szlovákia bombán
ül, egyre több a bűnözés, erőszak.
Ez ellen tiltakoztunk, közösen szlovákok és magyarok. A médiáknak
ezt elmondtam, de semmit sem közöltek. Ellenben belekeverték a 64
vármegyéseket, ez mindannyiunkat
megrázott, mert a média politikát
csinált az ügyből, de melléfogtak”

Zdeno Marek, az emlékmenet
egyik résztvevője a médiák
kereszttüzében
– értékeli a történteket Zdeno
Marek. Hát ez aztán valóban nagy
újságírói melléfogás. Igazán elismerő viszont a HVIM részére.

homoly,
Fotó: Benedek László
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GYÓGYSZERTÁRAK
A készültségi ügyeletek
ütemterve a 49. hétre
Hétköznapokon
a Kauflandban 8-tól – 20 óráig
Szombaton
Media gyógyszertár
8-tól–12-ig
MUNKASZÜNETI
NAPOKON
december 8-án, szombaton
gyógyszertár az oroszlánnál
december 9-én, vasárnap
Jazmín gyógyszertár

FOGORVOSI ÜGYELET
December
8-án és 9-én 8-12-ig
MUDr. Benčík I. st.
Hviezdoslav utca 17.,
tel. szám 56 25 939

ISTENTISZTELETEK
ÉS MISÉK RENDJE
ADVENT IDEJÉN
RIMASZOMBATBAN

Református templom
vasárnaponként 10:00 és 15:00
szerdánként 17:00
december 20. bűnbánati 17:00
december 21. bűnbánati 17:00
december 22. bűnbánati 17:00
december 24. 17:00
december 25. 10:00, 15:00
december 26. 10:00, 15:00
december 31. 17.00
2008. január 1. 10.00
Római-katolikus templom
hétköznapokon magyar nyelvű
17:00
vasárnaponként és
karácsony napjain
magyar nyelvű 7:00 és 9:15
december 24-én éjféli mise
magyar nyelvű 22:00
Evangélikus templom
vasárnaponként magyar nyelvű
11:00
szerdánként két nyelvű 17:00
december 9-én /úrvacsora/ 11:00
december 24-én magyar
nyelvű 17:00
december 25. kedd 11:00
december 26. szerda 11:00
december 31. 17:00
2008. január 1.11:00

VÉRT
ADTAK

MOZIMŰSOR

••••••••••••••••

A rimaszombati kórházban 2007. november 27-én az
alábbi személyek adtak önkéntesen vért:

DECEMBER 4-5-6.

Jozef Čintalan, Ján Boľf, Rastislav Šumný, Sylvia Mišáková,
Gabriel Sebök, Štefan Oravec, Ľubomír Antal, Vladimír Ružinský, Gejza Zibrin, Ružena Svinčiaková, Peter
Drak Rimaszombatból, Miloš Hruška, Pavel Koščo,
Jozef Kožiak, MVDr.Vojtech Róth Nyustyáról, Ján Kurčík,
Štefan Kurčík Csehbrezóról, Milan Kováčik, Martin Vargic
Poltárról, Alfréd Kövári Abafaláról, Alena Ivaníková Feledről, Ján Deraj Felsőpokorágyról, Jaroslava Korenyová
Rimabreznóról, Ján Keresztes Gömörfalaról, Jozef
Kvietok Dúsáról, Aladár Bán Bátkából, Katarína Zagyiová
Gesztetéről, Jozef Vozár Rimaráhóról, Ján Melicher
Hrnčiarskej Ves-ról.

KAPTÁR 3. ― A teljes pusztulás

Először adtak vért: Tomáš Balog Nagybalogról, Sabina
Krahulcová Magyarhegymegről.
Minden véradónak köszöni,
a Vöröskereszt Rimaszombati Területi Választmánya

Nógrádi Pedagógustalálkozó
Tizenharmadszor rendezi meg december nyolcadikán délelőtt
nyolc órai kezdettel a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Füleken a Nógrádi Pedagógustalálkozót a Vigadóban és a Közösségi Házban. Az előadók között találjuk Vass Vilmos, Monoriné
Papp Sarolta, Bognár Mária, Szalkai Mária és Szivák József magyarországi oktatási szakértőket, valamint Fehér Péter és Laboda
j
Róbert a régió kisiskoláinak problémáiról számolnak be.

(KEDD, SZERDA, CSÜTÖRTÖK)

amerikai horror
Előadás kezdete: 17:45

és 20:00

••••••••••••••••
DECEMBER 7-8-9.
(PÉNTEK, SZOMBAT,
VASÁRNAP)

ÉBREDŐ SÖTÉTSÉG
amerikai kalandfilm
Előadás kezdete: 17:45

••••••••••••••••
DECEMBER 7-8-9.
(PÉNTEK, SZOMBAT,
VASÁRNAP)

GOLYÓZÁPOR

amerikai akciófilm
Előadás kezdete: 20:00

••••••••••••••••
DECEMBER 8-9.

(SZOMBAT, VASÁRNAP)

L’ECSÓ

amerikai rajzfilm
Előadás kezdete: 16:00

••••••••••••••••
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szombati járásból. A projekt legjobbjai

december 3-tól kerül sor. Az elárusítói

értékes díjakkal lettek gazdagabbak,

helyek számozottak, a bérleti díjak a

a járás iskolái közül a rimaszombati

város 2005/80-as rendelete szerint a

Ferenczy István Alapiskola valamint

következők:

az uzapanyiti óvoda került a nyertesek

- elárusító bódé (cipő, textil, játékok,

közé. A projektbe továbbra is be lehet

édességek, vegyes áru): 120 Sk/m˛/nap

kapcsolódni, részletes információk a

- a bódé mellett felállított motoros

www.bezpecnakomunita.com címen.

jármű: 100 Sk/jármű/nap
- népművészeti termékek árusítása: 60

Pályázati felhívás
ételkihordásra

Sk/m˛/nap
A frissítőt árusító bódék is számozottak, ezek ára 2640 Sk. Az egyéb jellegű

A Rimaszombati Városi Hivatal pályá-

költségekről telefonon adnak pontos

zatot ír ki ételkihordásra. A munkát

felvilágosítást. A villanyáram napi tari-

hétköznapokon, 11 és 14.00 óra között

fája: 150 Sk/nap. A szemételtakarítás

Bakti, Dúsa, Mezőtelkes, Alsó- és Felső

napidíja 25 Sk. A megállapított bérleti

Pokorágy városrészekben kell elvégezni

díjat postai utalványon kérik befizetni és

a 2006/25. számú törvénnyel illetve

a postai bizonylatot a 047/5604678-as

annak később módosított 102-es para-

telefonszámra elfaxolni. Az engedé-

grafusával összhangban. Jelentkezni

lyeket a Városi Hivatal Stratégiai és

írásban lehet a Városi Hivatal Kulturális

Városfejlesztési Osztályán vehetik át

és Szociális Bizottsága címén legkésőbb

legkésőbb december 12-én reggel

december 10-ig.

kilenc óráig.

Hamis okmánybélyegek
és bankjegyek

Mikulás-ünnepség
a rimaszombati Fő téren

Mivel az elmúlt hónapokban több hamis

Rimaszombat városa, a Centrum Sza-

Vagyongazdálkodási Osztálya címére

okmánybélyeget is találtak, a rendőrség

badidő Központ és a Városi Művelődési

várják 2007. december 31-ig. Informá-

speciális tollakkal próbál meg védekez-

Központ szeretettel meghívja Mikulás

ciók kérhetők a 047/5604626-os, az

ni a csalók ellen. Minden alkalmazott

ünnepségére, amelyet december 5-én

Rimaszombat városa eladásra kínálja

5604631-es valamint a 0903 284 353-as

vagy rendőr, aki okmánybélyeget fogad

fél négy órai kezdettel tart a Fő téren.

fel a Šrobár utca 746. szám alatti,

telefonszámok valamelyikén. A kérvé-

el, még a bélyeg felragasztása előtt

Az ünnepséget diszkó követi a Relax

ún. Papp-házat. Az épület kikiáltási

nyek nyilvános elbírálására 2008. január

köteles azt megjelölni. Ezért is kérik,

nagytermében.

ára 2 665 481 korona. Az érdeklődők

10-én, csütörtökön 14 órai kezdettel, a

hogy a bélyeget csak mellékeljék a kér-

írásban jelentkezhetnek, legkésőbb

Városi Hivatal (Svätopluk u. 9.) üléster-

vényhez, de azt ne ragasszák fel. Ehhez

2008. január 15-ig a Városi Hivatal

mében (16. ajtó) kerül sor. A kérvényhez

kapcsolódik az a hír is, hogy Nagybalo-

Jogi- és Vagyongazdálkodási Osztály

mellékeljék a vállalkozási engedély

gon a napokban egy kétszázkoronás és

címén (Svätopluk u. 9.). Információkkal

fénymásolatát, illetve a cégbírósági

egy ezerkoronás bankjegyet hamisí-

is ugyanezen az osztályon szolgálnak a

bejegyzés kivonatát, valamint kérik a

tottak a község tulajdonában lévő, a

Rimaszombat városa és a Városi

047/5604626, 5604631 és az 5604633-as

vállalkozási irányvonal feltüntetését. Az

Szociális Fejlesztési Alap támogatásá-

Művelődési Központ meghívja Önöket

telefonszámokon.

árajánlatokat közvetlenül a tárgyalás

ból vásárolt számítógépen és nyomtatón

az Advent 2007 programsorozat e heti

helyszínén kell csak ismertetni.

a település közösségi központjában. A

rendezvényeire:

polgármester a rendőrséghez fordult,

*December 3. 10.00 Vöröskereszt

a számítógépet és a nyomtatót lefog-

jótékonysági koncertje a VMK színház-

lalták, a hamis bankjegyeket pedig a

termében

Nemzeti Bank vizsgálja.

*December 4. Konvergencia karácsonyi

Eladásra kínálják
a Papp-házat

Bérbe adják az egykori
Sultán étterem helyiségeit

Biztoska (Bezpečko) kutya
a gyerekeket tanítja

Rimaszombat városa bérbe adja a Fő

Advent 2007
Rimaszombatban

tér 2. szám alatt található, lakha-

Új barátja van azoknak az utolsó éves,

tásra nem szolgáló helyiségeket (az

iskolaköteles óvodásoknak és az alapis-

egykori Sultán éttermet) a következő

kolák elsőseinek, akik bekapcsolódtak

feltételek mellett: a bérlőnek meg kell

a Biztonságos közösség – a közösség a

őriznie a helyiség eredeti küldetését,

mi otthonunk című projektbe. Az ember

December 12-13-án ismét karácsonyi

szabadidőközpont)

s továbbra is éttermi szolgáltatásokat

szimpatikus barátja a pedagógusoknak

vásár lesz Rimaszombatban, amelyre

*December 6. 9.00-13.00 ART MISSZIÓ

kell biztosítania, méghozzá magasabb

segít, hogy a kisiskolások gyorsabban

a város nevében szeretettel meghívjuk.

kézműves foglalkozások, táncház, drá-

színvonalon (borozó, zenei kíséret stb.).

beilleszkedjenek és felelősségtudatuk

Amíg a Kishonti utcában különböző

majáték, író-olvasó találkozó és színházi

A bérleti díj az első két évben: 12 000

is megerősödjék. A projektbe, amelyet

használati tárgyakat és karácsonyfa

előadás (szervezett program a magyar

Sk/hó valamint 2000 Sk fűtésköltség

a Kommunális biztosító hirdetett meg

alá való ajándékokat vásárolhat, addig

iskolások részére)

és az egyéb üzemeltetési költségek. A

és a Vienna Insurance Group, valamint a

a Jánošík utcában felfrissülhet. A

*December 7. 17.00 Örömteli karácsony

bérlet az azt követő években minimum

Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége

vállalkozók és az elárusítói helyek iránt

2007 – a VMK mellett működő műked-

15 ezer koronára emelkedik (valamint

és a rendőrség is támogatta, 2500 óvoda

érdeklődők a 047/5604628-as illetve a

velő csoportok fellépése

a fűtési és üzemeltetési költségek).

és alapiskola kapcsolódott be, közülük

047/5604665-ös telefonszámon jelent-

*December 8. 14.00-17.00 Ünnepváró

A kérvényeket Városi Hivatal Jogi- és

59 óvoda és 52 alapiskola a rima-

kezhetnek. Az engedélyek kiadására

kézműves foglalkozás (VMK)

program a speciális iskolák tanulói

Karácsonyi vásár
Rimaszombatban

részére (VMK)
*December 5. 15.30 Mikulás érkezése a
Fő térre, 16:00 Mikulás délután (Relax
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EUROMOTEL

INGATLANOK

ÁLLÁS

EGYÉB

* Legolcsóbb bérlet a városban! /ČSAO
Areál és Gömöri Pékség/
Tel.: 0903 515 109.
880-51
*Bérbe kínálok üzlethelyiséget a Vasút
utcán. Tel: 0910 667 325
1390-49
*Lakást veszek Rimaszombatban. Kézpénzben fizetek, nem vagyok ingatlanközvetítő iroda. Tel: 0903531470 19.00
óra után pedig a 047/5634394.

* Keresk személyi gondozót Bécsbe.
(mint ápoló) Jó német tudással rendelkező, magasság legalább 1,75 cm, nem
dohányzó, jogosítvány szükséges (B).
Jelentkezni lehet: 0907 345 814.
1342-49
* Dolgozni szeretne és környezetében
nem talál megfelelő munkát? Amen�nyiben szívesen dolgozna Szlovákia
dél-nyugati részén vagy Magyarországon, jelentkezzen a 0905 785 607 vagy
a 0908 176 951 telefonszámon.
1282-49
*Közgazdasági szolgáltatásokat kínálunk (egyszerű és kettős könyvelés),
adóbevallás, bérszámfejtés, tanácsadás.
Tel: 047/5631264, fax: 047/5631054,
m: 0903531470

* Eladó tüzelő fa – bükk, tölgy, alkalmas
kandallóba is. Tel.: 0908 420 777

Restaurant

1419-51

*Eladó épülőfélben lévő ház az IBV
lakótelepen Szabadkán. (a munka
nagyobb része már tető alatt) Tel:
0905446136
1426-49

*Bérbe kínálok vállalkozásra alkalmas
földszinti helyiséget a Fő téren. Tel:
0907884948
1429-50

*Bérbe kínálok helyiséget, mely alkalmas üzletnek, irodának, raktárnak.
Nem messze a városközponttól, Rimaszombatban. Tel.: 047/5631054,
5631264, 0903 531 470
1432-51

* Egyszobás lakást keresek albérletbe
Rimaszombatban. Tel: 0905 913 900
1449-51

SZOLGÁLTATÁSOK

1248-49

*Miskolci ital nagykereskedés gyakorlattal rendelkező üzletkötőt keres
B, C jogosítvánnyal Rimaszombatba
és környékére. Tel: 0036 70-3725081
1428-50

* Babysittert keresünk LONDONBA.
Tel: 047/56 34 258
1445-50

Felvételt hirdetünk pincér, pincérnő alkalmazására a Fő téren nyíló
ÚJ KÁVÉHÁZBAN, Rimaszombatban! Info: 047/5631766; mob.:
0911/900476
1437-50

* Kőműves, festő , bádogos, hegesztő
munkákat vállalok. Minőség észszerű
áron. Tel: 0915 827 216
1398-50
* Gépkocsiszállítás, költöztetés.
Tel: 0903 515 109
1104-50
* Professzionális könyvelés.
Tel: 0902 417 017
1115- 50
* JÓSLÁS KÁRTYÁBÓL /múlt, jelen,
jövő/. Hétfő – Péntek 8:30-16:00 óra,
Cserencsényi út 22. (a Munkaügyi Központ mellett) Rimaszombatban.
Tel.: 0915 228 482
1306-50

* Szállítás Aviával + ponyva +
költöztetés. Tel: 0905 922 756
1448-7

* Minőségi könyvelés. Tel: 0911
846 062 1394-14

1385-49

*Eladó GLX 1.6 Felícia – kitűnő állapotban. Tel: 0907884948
1430-50

*Ismeri az Oriflame termékeit? Szerezze be időben a karácsonyi ajándékokat.
Rendeljen ingyen katalógust! Tel: 0907
849 964
1415-50

*Tatiana Longauerová – Cukrárska
výroba - Cukrásztermékek
Rimaszombat, Nyugat-lakótelep. Mobil: 0907 648 157
Újdonságok kínálat kedvező áron:
Torta 23 Ř – 1,20 kg – 200,– Sk : csokoládés, vaníliás, mogyorós-nugátos,
ananászos, karamelles, szárított.
Torta 250,- Sk-ért – ugyan abban az
íz választékban kocsi, macska, kutya,
autó, teherautó, vonat s különböző
formában.
Naponta friss sütemények árusítása a
közvetlenül az üzemben.
Újdonság – torták fényképpel.
Karácsonyra!
A helyszínen megrendelhet vagy megvásárolhat különböző félkész termékeket is.
1219-49

* Eladó tüzelő fa szállítással együtt. Tel:
0908 931 360
1459-51

ÁLLATOK
* Eladó hízósertés 40 Sk/ kg Feleden.
Tel. 0908 551 556.
1382-49
*Eladó húsra hizlalt sertés 130 kg fölött.
Egy kg ára 47 Sk. Tel: 0907857117
1416-49

*Eladó sertés. Tel: 0908265466
1425-51

* Yorkshier terrier – eladó kiskutyák
törzskönyv nélkül, szülők után törzskönyvvel 2007. december 18-tól. Tel:
0904 513 551
1444-50

* Eladó 100-120 kg hízó és kismalacok.
Tel: 0903 744 573
1463-50

Szeretné cégét reklámozni? Hirdessen a Gömöri Hírlapban!
Kedvező áron s feltételekkel. Informálódjon hirdetési menedzserünknél:
a 0907 255 600 vagy a 0910 913 191 telefonszámokon.

* Eladó hálószoba bútor (francia ágy) +
könyvespolc 3000 Sk. Tel: 5621270
1462-49

* Eladó Wartburg 353 jó állapotban.
STK 2 év. Ár 5500 Sk. Tel: 5626989
1457-49

A SZLOVÁK
VADÁSZSZÖVETSÉG
JÁRÁSI SZERVEZETE,

Mikszáth Kálmán utca
43. sz. alatt

Kassai út, Rimaszombat

meghívja Önt:

A MAGYAR KONYHA ÍNYENCSÉGEIRE
ELSZÁLLÁSOLÁS
69 Sk-tól

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

LILIPUT

gyermekruha

Rimaszombatban
a posta mellett
Meghívja Önöket
karácsonyi
bevásárlásra.
Kínálatunk:
- téli kabátok,
overálok
- meleg nadrágok
- disney pizsamák
- disney alsóneműk
2896-47, 49

VADÁSZTANFOLYAMOT
SZERVEZ
kezdés és az előadás
időpontja
a jelentkezők igénye
alapján.
Jelentkezés és információk:
a fenti címen vagy
telefonon: 56 22 377,
0905 574 720
2907-49

www.erikmultimedia.eu
videó felvétel és fényképek készítését kínálja
Önöknek társasági
összejövetelekről.
(eküvő,szallagavató...).
Tel.sz.: 0905 505687
1586-51
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Mindkét meccsen győztünk
A férfi röplabda III. liga
kettős fordulójában a
rimaszombati csapat Detva
csapatával találkozott, s ha
igen szoros küzdelemben
is, de mindkét mérkőzését
megnyerte.
Mindkét meccsen a vendégek
kezdtek jobban, de a maratoni,
több mint százperces csatát a
hazaiak bírták jobban erővel, s
a maguk javára fordították az
eredményt. Az első mérkőzésen a
vendégek már 2:0-ra is vezettek,
de Bódi vezérletével a rimaszombatiak meg tudták fordítani a
mérkőzés állását. A második
mérkőzésen a csapatok felváltva

G YO R S

vezettek, de az ötödik játszma a
hazaiaknak kedvezett.
A hazai csapat a Bódi, Kamenský,
Suja, Zachar, Hríň (Štempel, Kres,
Račko, Drugdová) összetételben
játszott, a mérkőzést tíz néző előtt
Antal vezette.
VK Rimaszombat – VK
Detva 3:2 (-20, -24, 19, 19, 11)
és 3:2 (-20, 21, 17, -21, 13)
A táblázat a negyedik kettős forduló után:
1. VK Cinobánya
2. VK Rimaszombat
3. VK Detva
4. VK Polar Nagykürtös

6
8
8
6

6
3
2
3

0
5
6
3

18:8
14:20
15:18
11:12

12
11
10
9

jr/j

K Ö L C S Ö N

Pénzre

VAN SZÜKSÉGE?
6000 koronától-160 000 koronáig
kezes nélkül
gyors és akármire
fizetésképtelenség esetén a kölcsön halasztása dijmentes

Rimaszombat Tel.sz.: 0905 359909
Tornalja Tel.sz.: 0911 611971
Nyustya Tel.sz.: 0914 217384

Kassán sikerült
ismételni

Remek hangulat jellemezte az idénynyitót a legifjabb, 2000ben született játékosoknál, akik hazai pályán a második
helyen végeztek az FC Nyitra mögött.
Eredmények:
ŠK Tempus Rimaszombat – Dukla Besztercebánya 3:0 g. Hruška (3)
ŠK Tempus Rimaszombat – SK Badín 3:0 g. Hruška, Morong, Nôta
ŠK Tempus Rimaszombat – FC Nyitra 0:2
A harmadik helyért:
Dukla Besztercebánya – ŠK Badín 3:0
Döntő:
ŠK Tempus Rimaszombat – FC Nyitra 0:3
A torna legjobb kapusának a badíni Balogot választották, a legeredményesebb góllövő a nyitrai Bencz lett.
A legidősebb diákok Kassára utaztak, ahol a Tátra Bank kupájáért kiírt
Mikulás-tornán vettek részt. A Milan Špaček vezette csapat ezúttal sem
talált legyőzőre, s megvédte tavalyi elsőségét.
Eredmények:
ŠK Tempus Rimaszombat – Igló 5:0
G. Václavík, Boroš, Maňovský, Múčik, Čiesok
ŠK Tempus Rimaszombat – Junosport Ólubló 3:1 g. Borošs (2), Václavík
ŠK Tempus Rimaszombat – Vágújhely 3:3 g. Václavík, Boroš, Múčik
Elődöntő:
ŠK Tempus Rimaszombat – 1. MFK Kassa 8:0
g. Boroš (4), Václavík (2), Múčik, Mező
Döntő:
ŠK Tempus Rimaszombat – Junosport Ólubló 4:0
g. Boroš, Maňovský (2), Múčik
A torna legjobb góllövője a rimaszombati Boroš Gábor lett, míg legjobb
játékosának a szintén rimaszombati Rastislav Václavíkot választották. A
torna harmadik helyén a magyarországi Encs csapata végzett.
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Nemzetközi
tornát nyert
Rastislav Tóth

LUBOTÉNY – bevásárló központ
Ólubloi Járás
Tel./Fax: 052-4684027
e-mail: nabytkomoskala@centrum.sk
www.nabytokmeblemoskala.sk

tel.: 047 563 3167
0915 671 186

Üzlethelyeink:
Szeben, Szlovák Anya utca 1401
Rimaszombat, Iskola utca 17
MEGRENDELÉSEKET FELVESZÜNK
ELEKTRONIKAI POSTÁVAL ÉS
TELEFONON IS!!! 052-4684027
MOBIL: 0915- 67-11-87 2754

Nyitrán nemzetközi ifjúsági szabadfogású birkózóversenyt rendeztek, amelyen osztrák, magyar,
szlovén és cseh versenyzők is indultak. Remekül szerepelt a TJ
Lokomotíva versenyzője, Rastislav
Tóth, aki a 66 kilósok versenyén,
az igen erős mezőnyben nem talált legyőzőre. A nyitó mérkőzést a
kedvezőtlen bíráskodás ellenére is
sikerült megnyernie, s a privigyei
és pozsonyi versenyzők sem találtak rajta fogást. A döntőben az idei
szlovák bajnokkal találkozott, akit
már az első harmadban sikerült
kétvállra fektetnie.
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Rimavská Sobota – Prešov 0:0
Így látta az őszt
Mikuláš Komanický

Gólnélküli döntetlen az éllovas ellen
Az őszi idény utolsó mérkőzésén a listavezető
eperjesi csapat látogatott
Rimaszombatba. Láttuk a Tatrant a pozsonyi
pasienkyi stadionban szétszedni az Intert, de Piszárék
ellen nem sokat mutattak
tudásukból. Tegyük hozzá,
nem csak a jól működő
védelemnek és a magabiztosan védő Kuciak kapusnak
köszönhetően, hanem a futballra nem igazán alkalmas
pálya miatt is.
Mikuláš Komanický vezetőedző
már a meccs előtt mondta, kár ilyen
időben játszani, hisz hiába nincs
hó, ha a fagyott talajon csak csúszkálnak a játékosok:. „Kit érdekel a
műkorcsolya, tele elrontott tripla
ugrásokkal?” Szerencsére azért a
pályán történtek jobban hasonlítottak focira, mint műkorcsolyára.
Az első helyzet a vendégek előtt
adódott: a 15. percben Záhradník
lőtt centikkel mellé. A 34. percben
ismét a vendégek kerültek helyzetbe: Latiak (egykor Rimaszombatban száguldozott a balszélen) kapott nagyszerű labdát, és közelről

lőhetett, Kuciak viszont remekül
zárta a szöget. Az első félidőben
talán kicsit óvatosan játszó hazaiak a szünet után már bátrabban
támadtak, de a kapu előtti kavarodások ritkán jelentettek igazi
gólveszélyt. A 71. percben viszont
Piszár százszázalékos ziccerbe került: Filo lövése épp a rimaszombati gólvágó elé pattant, az eperjesi
hálóőr, Buchta azonban kivetődve
mentett. Az utolsó percekben már
csak Kuciaknak akadt dolga: a 84.
percben Krohmer szólójánál védett
nagyot, a 90. percben viszont már
ő is csak tehetetlenül nézte, ahogy
Krohmer 12 méterről lő… és a labda a kapufáról kivágódik.
„Elégedettek vagyunk a döntetlennel, annál is inkább, mert az
eperjesieknek valamivel több helyzetük volt” – mondta a meccs után
Mikuláš Komanický, aki egyébként
eperjesi illetőségű, s irányítása alatt
Rimaszombat még soha nem győzte le a Tatrant. „Egyszerű a magyarázat, elvégre Eperjesen lakom,
most meg még ráadásul Romantól
kaptam öt liter bort” – tréfálkozott a
gömöri edző. Roman, azaz Roman
Pivarník, az eperjesi szakvezető is
csak mosolygott, az egy ponttal az

éllovas is elégedett lehet. „Ezen a
talajon nem lehetett focizni, nem
tudtuk a szokásos rövidpasszos játékunkat játszani, így az egy pont is
nagyon jó” – bizonygatta a vendégek mestere.
Nemcsak az edzők, a játékosok és a
fagyoskodó nézők is jobban örültek
volna, ha a két csapat összecsapására kellemesebb időben, jó talajú
pályán kerül sor – így az éllovas
várt vendégjátéka csak egy szokványos sima meccsre sikeredett.
De a logikátlan versenynaptárról
már nem a játékosok meg az edzők
tehetnek…

B. T.
Foto: Vörös Attila

MFK Rimavská Sobota –
Tatran Prešov 0:0
Sárga lap:
Nachtman, Zsivanovics, ill. T.
Šimko, Krohmer.
Játékvezető:
Trutz, 425 néző.
RIMAVSKÁ SOBOTA:
Kuciak – Janečka, Rubint,
Nachtman, Mráz – Siheľský (70.
Líška), Kučerňák, Filo, Čakajík –
Piszár (77. Zsivanovics), Lazúr.
PREŠOV:
Buchta – T. Šimko, Piter-Bučko,
Čep, Josl – Krohmer, Kobylík,
Šafranko (90. Leško), Latiak (70.
Belejík) – Takáč, Záhradník (87.
Baran).
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Az eperjesi Tatran elleni mérkőzés
volt a tizennyolc fordulós őszi
szezon zárómeccse. Mikuláš
Komanický vezetőedző így
nemcsak az aktuális 90 percet,
hanem az egész idényt értékelte.
„A szezon eleji problémák és
zűrök után, amikor még azt sem
tudtuk, hogy elindulhatunk-e a
második vonalban, az elsődleges
célunk a keret stabilizálása volt.
Sok kulcsemberünk elment, az
utolsó pillanatban igazoltuk le
azokat, akik belefértek a klub
anyagi lehetőségeibe. Különösebb
stabilizálásról tehát nem lehetett
szó. Felemásan indult az idény:
a favoritokat (Vágsellye, Inter)
ugyan legyőztük, de az újoncoktól, papíron gyengébb csapatoktól
kikaptunk (Prievidza, Stará
Ľubovňa, Trebišov…). A legnehezebb szeptember vége és október
eleje volt, akkor sok sérülés és
vírus tizedelte a csapatot, olyan is
volt, hogy csak heten edzettek...
November elejére végre mindenki
rendbejött, és ez meg is látszott az
eredményeken.”

Megy vagy marad?

Mikuláš Komanický az utolsó
őszi forduló előtt azt nyilatkozta a
sportnapilapnak, 99%-ra befejezi
a munkát Rimaszombatban. Az
eperjesiek elleni gólnélküli döntetlen után viszont már óvatosabban fogalmazott.
„Búcsúzik Rimaszombattól?”
„Most igen, hisz máris indulok
haza” – felelt órájára nézve nevetve a tréner.
„Leül még jövőre is a kispadra?”
„Hát, ha nem lesznek fotelok”
– hangzott az újabb frappáns
válasz.
„A rimaszombati kispadra?”
„Nézzék, ne faggassanak, hogy
mi lesz velem, azt csak az Isten
tudja, esetleg kérdezzék őt…”
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