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KARÁCSONY

Negyvenévesek
leszünk

először a csillag
először a fény
először a lélek
a Mindenség egén
majd eljön az ember
az új kor reggelén
a felkelő napban
ébredő remény
először a jóslat
először az ég
azután a pásztor
s végeztül a nép
ringó pici gyermek
síró kicsi bárány
szerető szemében
megváltó szivárvány

Értesítjük olvasóinkat,
hogy lapunk következő
száma a Telka műsormelléklettel együtt
2008. január 7-én,
hétfőn jelenik meg.

Találkozzunk 2008-ban is!
A Gömöri Hírlap szerkesztősége szeretetteljes karácsonyi ünnepeket
és áldással teli új esztendőt kíván a lap minden olvasójának.

Liliput
gyermek ruhaüzlet
meghívja önöket karácsonyi
bevásárlásra:
disney pizsamák, disney
alsónemű, pólók
(Cars, Karib tenger kalózai,
Ratatuelle)
Rimaszombatban a posta
mellett.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!
2929-51

Képviselőtestületi ülés
Rimaszombatban
December 21-én eltűnnek
a határok
Így ünnepelnek iskoláink
Tamás Ilonka néni karácsonyai
Karácsonyi menü Sebőkné módra
Egy csésze kávé Kovács Magdával
Szilveszteri és újévi szokások

Műanyag

ablakok

787 Sk

40x40, fehér, barna, billenős,
lakássejtekbe, garázsokba
Montag , Hatvani utca
0905 705 966, 0905 924 921.
Tel.: 58 11 788, fax: 58 11 789
www.montag.sk

A Gömöri Hírlap nehéz évet élt át, hisz év
közben több szerkesztőváltást is megért,
s majdnem tulajdonosváltáson is átesett.
A helyzet az év végére konszolidálódott, s a főszerkesztő és szerkesztő mellett több külsős munkatársa
is van. Engedjék meg, hogy megköszönjem mindazok munkáját,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy a
lap túlélte az idei bonyolult évet.
Köszönöm az olvasók bizalmát,
hogy nem pártoltak el a laptól, s továbbra is hűségesen várják minden
hétfőn az új számot. A Gömöri Hírlap jövőre lesz negyven éves, amit
szeretnénk méltóképpen megünnepelni. Szeretnénk eljutni a régió
összes magyarlakta településére,
iskolájába, s ehhez várjuk az Önök
javaslatait, véleményét és híreit is.
S ha lehetőségünk engedi, több játékot is hirdetünk, s titkos vágyunk
egy magyar nyelvű tévéműsor elindítása.
Juhász Dósa János
főszerkesztő

FIGYELEM!!!
E HÉTEN DUPLASZÁM

51 - 52.

Ne feledje játékunkat, amellyel
értékes ajándékokat nyerhet.
Részletek a 9. oldalon.
Vadex, k. f. t.,

Rimaszombati Húsvár
Bartók B. 24, Rimaszombat
AkciÓ: sertéslapocka 119 Sk/kg
sertésorja 115/kg
Vasút u. 9, Rimaszombat
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Költségvetés és megszüntetésre ítélt alapiskola
Telített napja volt a rimaszombati képviselőtestületnek, hiszen december
11-i tanácskozásán tizenhat
napirendi pontot kellett
megtárgyalnia. Az ülés
rövid kultúrműsorral kezdődött, amit a P. Hostinský
Alapiskola diákjai adtak.
Kovács László a Városi Tanács novemberi összejöveteleiről számolt
be, majd néhány épület eladásáról
illetve bérbevételéről döntöttek. A
legnagyobb vitát a volt kaszárnya
eladása képezte, amelyet a Sewon
cég szeretne megszerezni, s a város a belügyminisztérium részére
lukratív épületet ajánlott fel a levéltár céljaira. A város szeretné,
ha a csere nem kerülne pénzébe, s
további tárgyalásokat irányzott elő.
Két uzapanyiti vállalkozó, – akik
a felsőpokorágyi volt alapiskola

épületét vásárolják meg –, amiben
jelenleg pékséget működtetnek, az
eladási ár mérséklését kérte a várostól. A város képviselői javaslatra
800 ezer koronára mérsékelte az
összeget, s a bevétel hatvan százalékát a városrész közvetlen fejlesztésére fordítják.
A legnagyobb vitát az ülésen a
Ferenczy István Alapiskola megszüntetését és a Tompa Mihály
Alapiskolával való összevonását
előirányzott javaslat váltotta ki,
amelyet Pelle Tibor javaslatára februárig elnapoltak. Sokan szóltak
hozzá a költségvetési vitához is, végül is a módosított javaslatot egyhangúlag fogadták el. Elfogadták
a Városi Képviselőtestület jövő évi
munkatervét (lapunk munkájának
kiértékelésére február 12-én kerül
sor), a városban található vállalkozásokról, a városi parkolásról, a
helyi adókról szóló rendeletet.

Két hónap haladék
Zajos vita után Pelle Tibor javaslatát fogadták el a képviselők, aki az eredeti indítvánnyal ellentétben két hónap
haladékot kért a Ferenczy István Alapiskola számára.

Kubačkáné Árvay Gizella és Eva Alevová

Jóváhagyták a Városi Lakásigazgatóság ügyvezető igazgatója jutalmazását, ami az alapfizetése 30
százalékát teszi ki, s meghallgatták
Csincsík Annának, az Építéshatósági, Stratégiai és Közlekedési
Osztály vezetőjének a beszámolóját a Kurincon található elárúsító

üzemegységek állapotáról. Štefan
Koháry terjesztette elő a város
sportfejlesztési koncepcióját. (Az
ülés egyes napirendi pontjaira
következő számunkban visszatérünk.)
Juhász Dósa János
Fotó: moly

A döntés azért vált szükségessé,
mert az idei tanévben az iskola nem
tudott ötödik osztályt felmutatni, s
így nem teljesítette az iskolaügyi
minisztérium erre vonatkozó útmutatóit. Az iskola erre a tanévre
haladékot kapott a várostól, de
amint Eva Alevová, a város oktatási osztályának vezetője elmondta, az iskola támogatását csak úgy
tudják elégségesen biztosítani,
ha más iskolákét kurtítják meg. A
tanácskozáson jelen volt az iskola
igazgatónője, Kubačkáné Árvay
Gizella is, akitől megtudhattuk,
hogy folyamatosan csökken az
iskola létszáma, hiszen a kilencvenes évek második felében még
több mint 500 diákja volt az iskolának, de ma már csak 168. Mivel
szabad iskolaválasztás van, így a

szülők döntését csak jó menedzsmentpolitikával lehet befolyásolni.
A Tompa Alapiskolának egyébként
57 ötödikese van... Ján Čeman, a
gimnázium igazgatója kitért arra
is, hogy amíg a régió anyagi helyzete nem változik, addig csodákat
felesleges várnunk, s alig nyolc év
alatt az iskolaköteles gyerekek száma a harmadával csökkent. Cifruš
István polgármester szenvedélyes
felszólalásban állt ki az iskola mellett, hangsúlyozva, hogy az alig 15
éve alakult, s nemrég adták át a
vadonatúj tornatermét is. A képviselők végül Pelle Tibor javaslatát
fogadták el, aki szerint meg kell
várni, hogy januárban hány elsőst
íratnak be az iskolába.
jdj
Fotó: kan

Két költségvetést is elfogadtak
A képviselőtestület asztalán
két költségvetés is szerepelt:
az idei költségvetés negyedik módosított változata és a
jövő évi, különös tekintettel
a 2009-10-es évekre. A város
közgazdasági osztályának,
Oľga Fabovának a vezetője
szerint a módosítást az tette
szükségessé, hogy az állam
újabb jogköröket ruházott át
az önkormányzatokra.

Így az iskolaügyre további 2,1 millió Sk-t, valamint 1,5 millió koronát a tanárok fizetésére is elkülönítettek. Sajnos a város kevesebb
bevételre tett szert a tervezettnél
egyes ingatlanok eladása és a helyi
hulladék eltakarítása sem hozta
meg az előirányzott bevételt.
A végső bevétel így 380,847 millió korona lesz, míg a kiadások
380,777 millió koronát tesznek ki.
Komoly vita előzte meg a 2008-as

költségvetés elfogadását is. A város
végül 67,288 millió maradékkal fog
gazdálkodni, ami közel 50 millió
koronával magasabb az eredetileg
tervezett összegnél.
A végleges bevételek a jelenlegi tervek szerint elérik a 418,652 millió
koronát, a kiadások pedig 351,364
millió koronát tesznek ki. A most
jóváhagyott plusz összegből többek
közt a Tamási utcában az esővíz el-

vezetésére csatornát, játszóterek
kiépítését, a téli stadion befejezését
(de csak abban az esetben, ha nem
sikerül pályázatokból támogatást
szerezni) és a városi rendőrség
térfigyelő kamerarendszerének a
további bővítését finanszírozzák,
de ötmilliót kapnak az iskolák és a
Városi Közterület-fenntartó Vállalat is néhány utca rendbetételére.
jdj
Fotó: he
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Schengeni határnyitás
2007.12.31-vel Magyarország,
Ausztria, Szlovákia és Szlovénia között létrejön az ún.
közúton korlátlanul átjárható, légiesített határ, ahol a
határnak már csak szimbolikus jelentősége lesz. Előre
hozták néhány nappal a határnyitást, így 2007.12.20-ról
21-re virradó éjszaka, 00.00
perckor nyílnak meg a határok.
Ez az egykori Gömör megye területén Szentkirálynál, Tajtinál
és Domicánál jelent korlátlan áthaladást, közúton. Ez eddig Aggteleknél bizonyos napszakban,
Bánrévénél nonstop, Tajtinál pedig
korlátozott, gyalogos és kerékpáros
átjárást jelentett. 2007. 12. 21-től
ez mindhárom helyen szabad átjárást jelent, 24 órás időtartamban,
gyalogosan, ill. autókon egyaránt.
Bizonyos személyes okmánynak
kell lennie az áthaladóknál, viszont
a határon már nem kell megállni.

Szabadon át lehet majd haladni.
Konkrétan a Szentkirály-Bánréve,
Domica-Aggtelek és Tajti-Cered
átjárókról van szó.
Tajtinál, 20-án éjfélkor kisebb, közös szlovák-magyar ünnepséget is
szerveznek a két ország képviselői
a határon, eltávolítják a közúton található beton akadályt, ezt követően közös tűzijátékot és pezsgőbontást is terveznek, valamint másnap,
21-én délután közös programot tart
a két falu a két községben. Az említett határokon kívül át lehet majd
haladni
Péterfalva-Utaspuszta,
Jéne-Susa és Jablonca-Derenk községek között is, a föld ill. kavicsos
úton keresztül az egyik országból
a másikba. Sokak álma vált válóra,
hiszen a kegyetlenül megszabott
határ összetartozó régiókat, községeket, családokat, rokonságokat
szabdalt ketté, s a 21-i határnyitás
egy kissé mindenképpen gyógyír
lesz a régi sebekre…
osati

HÍRMORZSÁK
* Folyik a Városfejlesztési Koncepció kidolgozása a 2007-2013as időszakra. A munkaváltozat
letölthető a www.rimavskasobota.
sk honlapról, javaslataikat pedig
december 20-ig várják levélben
a VH Stratégiai és Városfejlesztési Osztálya címére illetve
e-mailben az eva.murarikova@
rimavskasobota.sk címre.
* 2007. november 29 és december 2-a között rendezték meg a
karácsonyi vásárral egybekötött
Ózd Expót. A rangos rendezvénynek az ózdi Városi Sportcsarnok
adott helyet. A vásári nagydíjat a
rimaszombati Molimpex s.r.o. cég
hozta el.
* A rimaszombati rendőrség
zsarolással vádolta meg a darnyai,
53 éves Etelt és 43 éves férjét, Józsefet. Etel december nyolcadikán
a délutáni órákban egy átmenetileg Rimajánosiban élő, negyvenhat éves komáromi vak férfitől
háromezer koronát követelt, mint
albérleti díjat. A károsult ezt az
összeget nem óhajtotta kifizetni,
mivel szerinte nincs tartozása a

gyanúsítottal szemben.
* December 12-én a rimaszombati
Városi Művelődési Központban
köszöntötték a nyugdíjasokat,
akiket a városvezetés részéről
Pavel Piliarik polgármester-helyettes üdvözölt. A műsorban többek
között felléptek a Relax és a helyi
művészeti alapiskola tanulói.
* Rimaszombat városa a helyi
adókról rendelkező 582/2004-es
és a helyi hulladékeltakarítási
illetékekről rendelkező 511/1992es törvény értelmében a honlapján nyilvánosságra hozta azok
listáját, akik több éve rendszeresen
elmulasztották befizetni a helyi
illetékeket. Erre abban az esetben
került sor, ha a tartozás fizikai
személynél meghaladta az 5000,
míg jogi személynél az 50 ezer
koronát.
* December 28-án, vasárnap
18.30-tól a GTV élő adásában
válaszol a nézők kérdéseire Cifruš
István, Rimaszombat polgármestere. Kérdéseiket a 0918 396079es számra várják.
szerk.

Harmadszor rendezték meg a
gépészek és elektrotechnikusok
ügyességi országos versenyét,
amelyre Nyizsna és Kiszucaújhely
után Rimaszombatban, a helyi
gépészeti
szakközépiskolában
került sor. A kétnapos versenyre,
amelyet a Szlovák Ipari és Kereskedelmi Kamara mellett működő alapítvány támogatott, nyolc
iskola (Vágbeszterce, Csaca,
Nagymihály, Garamszentkereszt,
Túrócszentmárton, Kiszucaújhely,
Nyizsna valamint a hazaiak) jelentkezett be, s minden iskolát két
versenyző képviselt a megmérettetésen. A feladat – amelyet a helyi iskola tanárai állítottak össze
–, két részből, egy elméleti teszt
megírásából valamint egy nyomtatott áramkör megtervezéséből állt.
Ez utóbbinál el kellett készíteni a
megfelelő alkatrészeket, és mivel a
puding próbája az evés, ki is kellett
az elkészített áramkört próbálni.
A rimaszombati gépészeti szakközépiskolát Štefan Výboštek és Peter
Baláž képviselte. A megnyitón a

vendégeket az iskola igazgatója,
Kisantal Károly üdvözölte, majd
Peter Tóth mérnök, a Rimaszombati Munkaügyi Hivatal munkatársa reményét fejezte ki, hogy a
legtehetségesebb diákok nem kallódnak el, s az itt tanultakat később
is kamatoztatni tudják, hogy ez a
régió is mielőbb kilábaljon a hullámvölgyből, s itt is új, működőképes cégek alakuljanak ki.
Kép és szöveg: jdj

Búcsú nélkül
Michal Hlinka emlékére Gépészeti iskolák
országos versenye

„Benézünk az osztályba és nem
hisszük el, hogy nem vagy itt./
A padod mellett ülünk és kicsordul a könnyünk,/ minden cuccod
itt hever a lábunk előtt,/ csak Te
nem vagy, hirtelen megállt az idő.”
– Nincs nagyobb tragédia annál,
mint amikor egy ereje teljében lévő
fiatalember távozik az élők sorából
búcsú nélkül. Michal Hlinka, a rimaszombati gimnázium tizenhét
esztendős diákja december negyedikén este még a másnapi órákra

készült, amikor orvul rátört a halál. Az iskola pedagógusai szerint
Michal a legszorgalmasabb diákok
közé tartozott, akit az osztálytársai és a tanárai is nagyon szerettek. Hogy is mondja Kosztolányi:
„akárki megszülethet már, csak ő
nem./ Többé soha nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya./ Szegény a
forgandó tündér szerencse,/ hogy
e csodát újólag megteremtse.” Marad a gyász és az emlékezet.
jdj,fotó: kan
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Egy jobb élet reményében
A Kiút a jobb életbe civil
szervezet alelnökével,
Csobo Alicával és elnökével
Szántó Sándorral beszélgetek. Szervezetük 2005-ben
alakult azzal a céllal, hogy a
szociálisan rászoruló embereken, családokon segítsenek. Önerőből szervezik
rendezvényeiket, viszont
vannak olyan vállalkozók,
akik segítenek a céljaik
megvalósításában.
Ezelőtt nem volt állandó székhelyük, háromhavonta költözködtek.
Pár hónappal ezelőtt azonban a
képviselőtestület és polgármester
döntése alapján rendelkezésükre
bocsátották a tamásfalvai volt óvoda épületét, amelyet szeretnének
rendbe hozni, így sok teendő vár rájuk. Emellett akciókat szerveznek,
diszkót rendeznek a fiataloknak,
idén pedig elkezdték működtetni a
Mikulásgyárat is.
A ruhaneműk mellett játékokat

is összegyűjtöttek. A legnagyobb
adakozók a rimaszécsiek voltak,
akik a helyi vállalkozók kezdeményezésére több zsák adományt is
behoztak a Mikulásgyárba (felvételünkön). A sikeren felbuzdulva
elhatározták, hogy jövőre még
jobban kibővítik tevékenységüket,
s az iskolákat is bevonják. Az idén
elkészített csomagokat még karácsony előtt eljuttatják a rászoruló
családoknak. Igaz, hogy ez az akció most indult, viszont a kitűzött
céljuk az, hogy egész évben tudjanak segíteni, s összegyűjteni azokat a családokat, akik igen nehéz
helyzetben vannak. Eddig is nagy
lelkesedéssel segítettek. Büszkék
arra, hogy anyagi támogatást tudtak nyújtani egy dunaszerdahelyi
beteg kislánynak, s örülnek, hogy
részt vehettek ebben a gyűjtési
akcióban is. Nagyon nagy lelkesedéssel, szeretettel beszélnek terveikről, így bízom abban, hogy valóra
is váltsák álmaikat.
Csölle Edit, fotó: he

Ováció a játszótérért
A nagy sárról a Rima
lakótelepen a gyerekzsivaj,
a mosolygós, vidám arcocskák vonták el a figyelmemet, amikor az új játszótér
átadására igyekeztem.
A Fundament Polgári Társulás
közreműködésével és szakmai segítségével valósult meg a ČSOB
Bank és az ECOPOLIS Alapítvány
támogatásában a Terek című projekt keretén belül a Rima lakótelep
játszóterének és parkolójának a
barátságosabbá tétele. A munká-

latokból nagyobbrészt a helyi lakosok vették ki a részüket, amikor
fákat, bokrokat ültettek, akadálymentesítettek, új játékokat helyeztek a térre. A lakók igényei alapján
történő kiépítést a Városi Közterület-fenntartó Vállat és a Környezetvédelmi Szakosztály is segítette. A
december 13-i ünnepélyes átadáson a lakótelepi óvoda gyermekei
vágták el a szalagot, s nagy ovációval köszönték meg, hogy teret
biztosítottak számukra a kellemes
játszáshoz.
moly

ANKÉT

Mit vár a karácsonytól?
Urbán Péter
Hat éve
gyakorlatilag
Pozsony a
második
otthonom, itt
töltöm időm
nagy részét,
úgyhogy már
alig várom, hogy újra a családom,
rokonaim és gyerekkori barátaim
körében töltsek pár meghitt napot
a szülőfalumban, Guszonán.
Miko Attila
Számomra az
év legszebb
ünnepét
jelenti a karácsony, amihez
hozzátartozik
a szeretteimmel való
együttlét, találkozás, meghittség.
Ezek a legfontosabb értékek, ezeket nem lehet pénzben kifejezni.
Gondoljunk az árvákra, elhagyottakra, betegekre és minden sanyarú sorsú emberre. Egy imával, de
ha lehet egy kis anyagi támogatással járuljunk hozzá ahhoz, hogy
nekik is szebb karácsonyuk legyen.
Csölle Edit
Magában az az
érzés, hogy
harminc év
után hazajöttem, s
végre itthon
tölthetem a
karácsonyt
a szülővárosomban, boldogsággal tölt el. Amikor viszont arra
gondolok, hogy mennyi szegény,
elkeseredett ember él a földön,
elszomorít, s akkor lenne igazán
teljes az év legszebb ünnepe, ha
nem lennének hajléktalan, éhező
emberek.
Dana
Vojteková
A karácsonytól az otthon
tisztaságát,
a hagyományos
karácsonyi

ételeket, nyugalmat és szeretetet
várok. Ebben az időszakban mindig különös élménynek vagyok a
részese, hiszen valami óhatatlanul
véget ér, és az ember új energiákkal töltődik fel.
Balázs
Emese
Ha azt
hallom, hogy
karácsony,
mindig a
békesség jut
az eszembe,
és ilyenkor
azt kívánom:
szeretetteljes légkörben élhessem
meg az ünnepeket a szeretteimmel, nyugalomban, békességben,
egészségben. Egyébként erre
törekszem az év többi napjaiban
is. És ha lehet még egy kívánságom, akkor ugyanezt kívánom
mindenkinek!
Gecse
Attila
Csak címszavakban:
együttérzést,
otthonlétet,
csendet,
békét, a
szeretet ünnepét, amelyhez időnként hó is
járulhatna. Szeretek adni, és kapni
a család körében, és tisztelni a
körülöttünk élőket.
Bőd
Titanilla
A karácsonyban az a legjobb, hogy
már jó előre
lehet várni
és készülni
rá, milyen
jó lesz.
Szeretek ajándékokat vásárolni,
képeslapokat írni és találgatni,
vajon engem mi fog várni a fa alatt.
Régebben a találgatás mellett
kutatni is szerettem, de most már
nem, áááá, dehogy…
Kérdezett: jdj
Fotó: archív, he
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Ünnepi készülődés a vidék iskoláiban

Karácsony lépeget a fák között
Az év talán legszebb és
legmeghittebb ünnepére
készülünk, a karácsonyra,
amelyet a várakozás öröme
tesz teljessé. Arra voltam
kíváncsi, vajon a gömöri
iskolákban mennyire van
jelen az ünnepi hangulat,
az oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok
együttműködésének köszönhetően megtudhatjuk,
hogyan készülődnek az
ünnepre a vidéki iskolák
egynémelyikében.

Feleden…
… már az adventi időszak kezdetén
ünnepi díszbe öltözik az iskola, az
óraközi szüneteket is karácsonyi
dallamok jelzik, melyeket a tanulók
szívesen dúdolnak.

A pedagógusok énekkara Milen
Zsóka simonyi lelkipásztor vezetésével két éve alakult, amely az idén
is népi énekkel és spirituálékkal készül a karácsonyra – nemcsak az iskolában, hanem a templomban is.
Az iskola rádiója, a Viktorka Rádió
is fontos szerepet vállal az ünnepi
készülődésben – itt a Média-kör
tagjai mutatkoznak be saját alkotásaikkal: versekkel, elbeszélésekkel. Az alsó tagozatos tanulók
izgatottan várták a Mikulást, akit
színes műsorral örvendeztettek
meg. Hálából a Nagyszakállú apró
ajándékokkal halmozta el őket. A
Karácsonyi koncert c. rendezvény
idén december 19-én kerül megrendezésre, a tanulók dalaival,
énekével és táncával. Borsos Beáta
pedagógus lapunknak elmondta,
hogy „a legkisebbek verses- zenés
összeállítással, valamint A kis veréb és a fenyőfa c. vidám jelenettel készülnek, a nagyobbak A kis
gyufaárus lány szívszorító, elgondolkodtató történetével próbálják
maradandóvá tenni az évnek e kedves időszakát”. Megtudtuk, hogy
a cserkészek is készülnek közösen
átélni a csapatkarácsonyt. Ez a
délután számukra táncházzal, népi
hagyományok fölidézésével, játékkal és közös imával telik. Az utolsó
tanítási napon osztályonként – kis
közösségben – osztoznak majd
az ünnepvárás szépségében. Az

alsó tagozaton kultúrműsorral –
melyen a szülők is részt vesznek,
mézeskalácssütéssel, a gömöri
népszokások felelevenítésével (jellegzetes ételeink és asztalterítési
szokásaink), karácsonyfadíszek
készítésével; a felső tagozaton
kézműveskedéssel, ajándéktárgyak
készítésével, karácsonyi műsorok
bemutatásával, közös énekléssel
zajlik a délelőtt. Ilyenkor a tanulók
apró ajándékokkal kedveskednek
egymásnak. Makó Kovács Erika
pedagógus arról számolt be, hogy
az ötödikesek a betlehemezés szokását elevenítik majd fel. Az utolsó
tanítási napon útra kelnek, az osztályokban és a faluban is hirdetik
az angyali üzenetet: „Úgy szerette
Isten a világot, hogy Egyszülött
Fiát adta…” – mondta.

Sajószentkirályon…

… több rendezvénnyel várják a karácsonyt.

December 14-én a barokk kastélyban közösen a helyi óvodával és a
szlovák tanítási nyelvű alapiskolával adtak a szülőknek télapóváró,
ill. karácsonyi műsort. December
19-én 10.00 órától az iskolában a
magyarországi Környei Alice Meseszínháza betlehemes játékot ad
elő, melyen a helyi óvoda magyar
osztálya is jelen lesz. December 21én délelőtt szintén az iskolában tartanak műsort a karácsonyfa mellett, karácsonyi hangulatot idézve.
„És ha minden igaz, akkorra érkezik hozzánk a Télapó csomagokkal
a puttonyában” – mondja reményteljesen Imrecze Béla igazgató.

Bátkában…

… az alsó tagozatosok az adventi
időszakot megelőzően novemberben
651 darab karácsonyi tematikájú képeslapot gyűjtöttek össze.

Ezekből kiállítást rendeztek, amelyet a Dobré slovo c. szavalóverseny résztvevői is megtekinthettek.
Advent első vasárnapján jó szóval
és szép műsorral köszöntötték a
község nyugdíjasait. A Mikulás
apró ajándékokkal lepte meg az
iskola minden tanulóját, a napköziseknek pedig sok-sok játékot
hozott. A tanulók rajzokat, faliképeket és képeslapokat készítettek,
valamint könyvet szerkesztettek
a Szlovák Posta részére. Az intéz-

A sávolyi tanulók mézeskalács-készítés közben
mény tavaly tőlük nyerte el az iskoláknak járó első díjat, amely egy jó
minőségű számítógép volt. Advent
harmadik hetén az elsősök egykori óvodájukat látogatják meg,
ahol műsorral és saját készítésű
ajándékokkal köszöntik az óvoda
dolgozóit és pajtásaikat. A tanulók alkotóműhelyekben készítik a
csodálatos karácsonyfadíszeket, és
betekintést nyerhetnek a gyertyakészítés fortélyaiba is, miközben
újabb karácsonyi történetekkel és
énekekkel ismerkednek meg. A
hittanosok szentestén a református templomban az igehirdetés
után az eddig tanult egyházi ifjúsági énekekből adnak majd rövid
koncertet. „A karácsony üzenete,
az örömhír tanulóinkhoz a hittanórákon kívül a jókai Evangelizációs Közösség munkatársainak is
köszönhetően jut el, akikkel hittanosaink rendszeresen leveleznek,
nemcsak az adventi időszakban.
Rendezvénysorozatunk célja, hogy
a külsőségeken felemelkedve tanulóink ismeretekben gyarapodjanak, és hitben erősödjenek” – vallja
Gyurán Ágnes pedagógus.

élvezik a tanulóink, és örömmel
varázsolnak karácsonyi hangulatot
az iskolában. Saját maguk készítik
a karácsonyi díszeket is. December 6-án ide is megérkezett a Mikulás, puttonyában az édességen
és a gyümölcsön kívül rejtegetett
kabátot, kesztyűt, sálat is. Korda
Edit igazgató elmondta, hogy advent első hetében Agócs Gergely
etnográfus-előadóművész volt a
vendégük, aki rendhagyó zeneórát
tartott. Az utolsó tanítási nap már
teljesen ünnepi hangulatú, a gyerekek a teadélutánon csomagot kapnak. „Terveink között szerepel egy
ún. kiárusítás a gyerekek munkáiból, azzal a céllal, hogy a gyerekek
éljék át, hogyan is lehet másoknak
örömet szerezni” – mondta.
Balázs Emese
Fotó: az iskolák archívuma

Deresken…

… minden évben elmesélik a gyerekeknek az advent történetét a három
szegény lányról és az apáról.

A szülők és a nagyszülők is besegítenek az adventi koszorúk
készítésébe, ezek az iskola és a
községháza asztalát díszítik négy
héten keresztül. Elmaradhatatlan
a mézeskalácssütés, ezt is nagyon

Jámbor Katalin rajza (Rakottyás),
aki a Tompa Mihály Református
Gimnázium tanulója.
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Egy verseny keserű felhangjai
Több írás is foglalkozott
már lapunk hasábjain a Bíborpiros szép
rózsa idei évfolyamával.
Mégis a teljes igazság
valahol a szavak mögött
van, az elhallgatott és
ki nem mondott sugdolózások sokat sejtetnek.
Már a kerületi versenyen sejtettük, hogy
valami nem teljesen
stimmel a rendezvény
körül.
Szakértő ugyan nem vagyok, de
hosszú évek óta rendszeres résztvevője a versenynek, s mind a saját
észrevételeimből, mind a közönség

reagálásából azt szűröm le, hogy a
zsűri egyébként meg nem indokolt
döntése mögött nem kizárólag
szakmai szempontok húzódnak.
Még a verseny kezdete előtt
hallom, hogy a járási és kerületi
verseny szervezőinek automatikusan tovább kell jutniuk. Mások
azért nem juthatnak tovább, mert
túl sokan vannak, megint mások,
mert vallásos énekekkel készültek.
Érdekes, hogy egyiket sem zárja
ki a versenyfelhívás, így marad a
szervezői önkény magyarázatként.
Több csoport is bejelenti a zsűri
döntése után, hogy a későbbiekben nem óhajtanak ezen a
népdalversenyen részt venni, s ez
ezúttal nem kizárólag a vesztesek

szokásos fenyegetőzése. Amatőr
mozgalomról van szó, ahol nagyon
ügyelni kell arra, hogy az önként,
szabadidejükben vállalt mozgalmi
munkától ne vegyék el az egyre
kevesebb számú érdeklődő kedvét.
Még az is lehet, hogy szakmailag
a zsűri döntése megkérdőjelezhetetlen, de emberileg és mozgalmi
szempontból annál inkább, mi
több, teljesen elfogadhatatlan.
Egy-egy csoportnak életre szóló
élmény egy országos fesztiválon
való részvétel, ettől való szisztematikus megfosztásuk több mint bűn,
hiba. De nem voltak lelkesebbek
azok a csoportok sem, akik eljutottak a zsűri döntése jóvoltából
Dunaszerdahelyre (az óbástiak

útnak se indultak, ezzel egy csoportot fölöslegesen megfosztottak
a megmérettetéstől), a többiek
pedig helyezetlenül érkeztek haza.
„Többet nem megyünk mi sem
Dunaszerdahelyre” – mondta vis�szatérve az egyik csoport oszlopos
tagja, persze névtelenül. „Akkor
inkább keletre fókuszálunk,
Cigándon ugyanis sokkal jobban
éreztük magunkat.” Mit tehetünk
ehhez hozzá, kár lenne, ha így
esne, ugyanis az ideális az lenne,
ha Dunaszerdahely mellett Cigánd
is beleférne egy-egy csoport éves
fellépési naptárába. S higgyék el az
illetékesek, csak egy kis jóakarat
szükségeltetne hozzá.
Juhász Dósa János

II. Rákóczi nyomában emléktúra
Második alkalommal
szervezte meg a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi helyi szervezete
a Rákóczi nyomában
emléktúrát, melyet
egybekötöttek a Szent
Erzsébet év sárospataki
zárórendezvényen való
részvétellel.
2007. november 17-18-án eredtek II. Rákóczi Ferenc nyomába a
balogvölgyiek és a barátaik, hogy
tiszteletüket tegyék a nagyságos
fejedelem és családja miskolci,
szerencsi, tokaji, sárospataki, borsi
emlékei előtt. Útjuk elején kitérőt
tettek Putnokra is, ahol baráti kap-

csolatot alakítottak ki a Rákóczi
utcában található Holló László
Galéria vezetőivel. Szerencsen, a
várba tett látogatásukat követően
Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem és felesége késő reneszánsz
síremlékénél is fejet hajtottak. A
hangulatos szőlőhegyoldalakkal
ölelt Tokajban szálltak meg, másnap pedig Sárospatakra utaztak,
hogy Szent Erzsébet születésének
800. évfordulójáról is megemlékezzenek. Az onnét már közeli Borsiba
folytatták útjukat, ahol a szülőhely
kastélykertjében még a tavaly elültetett Balogvölgyi Rákóczi emlékfa
előtti táblát is felújították.
moly
Fotó: Mács István

A balogvölgyiek emlékfája a borsi kastélykertben gyökeret eresztett

A virágok elhelyezése mellett a tokaji Rákóczi-szobrot
is megkoszorúzták
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Karácsonyi pásztorlevél
Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek!
A Földön békesség és az emberekhez jó akarat!
Lukács evangéliuma 2,14

Kedves Testvérek, nemsokára beköszönt a Karácsony szent ünnepe! Kigyúlnak a fények, és sok-sok
ezer ember, fiatal és öreg énekli
majd a szebbnél-szebb karácsonyi
énekeket. Karácsony az ajándékozás ideje, mivel Isten szeretete
e csendes, szentséges éjszakán az
egész világ számára a legnagyobb
örömajándékot helyezte a jászolba.
Karácsony a szeretet ideje. Isten
elküldte a szabadítást, az üdvösséget, mert szerette és ma is szereti e
világot.
Karácsony éjjelén jelent meg Isten
emberszeretete, az egész világ számára hangzott a mennyei üzenet:
Dicsőség az Istennek – Békesség
az embereknek… A kisded a jászolban ma is azt hirdeti e megzavarodott világnak. Van kiút, van
segítség e szörnyű zűrzavarban!
Isten könyörül! A Jó Isten hozzánk
jött! A kisded a jászolban ma is
azt hirdeti! Alászállt, odaállt a mai
ember mellé, … azért jött, hogy
kiszabadítson bennünket a bűnös
világ mocsarából. Isten a kisdedben segítő kezét nyújtja felénk, és
Te is megfoghatod a feléd nyúló
kezet. Ez a kéz megment Téged és
Mindenkit! Jézus Krisztus mentheti meg ezt a mai elveszett világot. Minket is, mint a betlehemi
pásztorokat sötét éjszaka körül. És
mi is félünk! De nekünk is szól a
bátorító, vigasztaló angyali üzenet:
Ne féljetek! Hirdetek Néktek nagy
örömet, mely az egész nap öröme lesz! … mert született Néktek
a megtartó az Úr Jézus Krisztus!

És ez valóban örömüzenet. Ez azt
jelenti, hogy Isten nem engedett
át bennünket a sorsnak, felvette
a mi gondunkat, törődik velünk!
Ezzel belenyúlt az emberiség történelmébe, belenyúlt a te életedbe!
Jézus születésével új időszámítás
kezdődött! Karácsony a történelem
nagy fordulópontja! Ezért tekints a
jászolra! Életed örömtelen? Add
át magad, szívedet, életedet Jézusnak! Te éretted jött e világba, Téged
keres! Nincs békességed? Bántanak a gonosz emberek? Halld
az örömüzenetet! Krisztus megszabadít! Megvéd! Csak jöjj, siess
a jászolhoz! Itt megtelik szíved
örömmel és békességgel! Egyedül
vagy? Magányosan ünnepelsz?
Nincs senkid? Isten ígérete igaz:
Én te rólad el nem feledkezem! Ha
senki sem ért meg téged, Ő meghallgat, Ő az elhagyottak és magányosok vigasztalója. Jézus szíve
érted dolog! Új életet, örömet ad.
Szenvedsz? Gyászolsz? Siratod azt
a kedves hozzátartozódat, aki most
karácsonykor már nincs veled?
Megértem fájdalmadat, de jöjj az
Üdvözítőhöz, megsebzett lelkedet
betölti igazi karácsonyi örömmel.
Megöregedtél? Idős vagy? Téged
is bátorítalak! Jöjj a jászolhoz! Tekintsd meg Istennek hozzád hajló
örök nagy szeretetét! Jöjjetek hát
mind a jászolhoz, csendüljön fel
az ének! Csendes éj, szentséges
éj! Csendesedjen el a szívünk igazi imádságban! Mert hatalmas
örömüzenet ez: mert úgy szeretette
Isten e világot, hogy az ő egyszülött
fiát adta, hogy mindenki, aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen!
Ifj. Pohóczky Béla
református – evangélikus
lelkipásztor,
Serke-Várgede

ANKÉT
Mit jelent Önnek a karácsony?
Csank Lajos,
a VH főellenőre
Megünnepeljük
ezt a családi ünnepet a katolikus
templomban, otthon is szeretetben
telnek el a napok,
összejön az egész
család, hazajönnek a gyerekeink.
Megemlékezünk az egész évben
velünk történtekről, egymásnak
erőt, egészséget kívánunk, s hogy
az egész évet szeretetben töltsük
el. Szeretnénk, ha fehér karácsony
lenne.
Bozó János,
a VH Környezetvédelmi
Szakosztályának vezetője
Elsősorban Jézus
születését, elmúlt
gyermekéveim
karácsonyainak
hangulatidézését
és azt a törekvést,
hogy gyermekeim
részére is mindig
meghitt, békés karácsony legyen.
A család együttlétét jelenti, fenyőillatot, mikor legalább egy kis időre
félrevonulhatunk a hétköznapok
meg a „nagyemberek” lármájától
és a kicsik fullánkjaitól az otthon
melegébe.
Csincsík Anna,
a VH Építéshatósági,
Beruházási és Közlekedési
Osztályának vezetője
Mindenek előtt
pihenés számomra, s öröm, hogy a
családdal együtt
lehetek. Fontos,
hogy a szeretteimmel békében,

szeretetben tölthessük el azt a pár
napot. Készülődést jelent a szeretet
ünnepére, hogy a gyerekeknek örömet szerezzünk, hogy a hagyományos ünnepi vacsora mellé szentestén mindenkinek meglegyen a kis
ajándék is.
Berecz Péter,
a Városi Rendőrség
parancsnoka
Nem szeretem
az üzletekben a
nagy bevásárlási
lázat, azt a nagy
zsongást, amikor minden csak
az ajándék körül
forog. Nem azon
múlik a karácsony, hogy drága
ajándékokat vegyünk egymásnak.
Számomra a karácsony a családi
körben eltöltött ünnepet jelenti, azt
a nyugodtságot, amely a mindennapokból hiányzik.
Rábely Pál,
a Városi Közterület-fenntartó Vállalat igazgatója
Békességet, boldogságot, szeretetet
jelent,
amikor a ros�szat
elfelejtjük
és a csak a jóra
gondolunk.
A
szeretettől, megértéstől
nincs
fontosabb. A családdal töltöm el a
napokat, ahol egymást megajándékozzuk. Az ajándék hozzátartozik
a karácsonyhoz, de nem az értéke
fontos, lehet az csekélység is. Én
elsősorban adni szeretek.
Kérdezett és fotó: homoly

Örömteli karácsony és cserkészmikulás
A Városi Művelődési
Központ december 7-én
megrendezte hagyományos ünnepváró rendezvényét Örömteli karácsony néven. Az ünnepi
műsorban felléptek a
város műkedvelő csoportjai.

A program színvonalas és széleskörű volt, színpadra lépett a
Bona Fide vegyeskar, az Impulz
táncklub, az Új Gömör és a Kis
Gömör táncegyüttesek, a Rimavan
folklórcsoport, a Podkovička
gyermekcsoport és a Sobotienka
fúvószenekar.
A majd kétórás műsort konfe-

ranszié is végigkövette, de csak
szlovák nyelven. Így számomra
némi üröm is társult az élményhez,
s bár a fellépők valóban tehetségesek voltak, de abban a pillanatban úgy éreztem, hogy jobban
tettem volna, ha az azonos időben
megrendezett cserkészmikulási
ünnepségre látogatok.

A 4. sz. Hatvani István Cserkészcsapat fiataljai és öregcserkészei
szintén hagyományosan megrendezik a Daxner utcai cserkészotthonukban a Mikulás- estet.
Ahogyan a résztvevők elmesélték,
nagyon jó hangulatban érkezett el
közéjük a Télapó.
he
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Tamás Ilonka néni régi karácsonyai
Tamás Aladárné Szűcs
Ilona gyémántdiplomás
pedagógus, 95 éves, a rimaszombati nyugdíjasklub motorja. De amelyik
címére a legbüszkébb, ő
volt Balog-völgye Tanító Nénije, hisz élete nagyobbik részét Nagybalog iskolájában töltötte
el, s nevelt fel egész generációkat. Ennél rangosabb elismerést hatalom
sem adhat.
Meglepődve olvastam az
egyik életrajzában, hogy
Várgedén született. Milyenek voltak arrafelé a karácsonyok?
Az első világháború végén voltam
kisiskolás, rettenetes szegénység
volt, a háború elvitte a férfiakat,
nagyon sok helyen hiányzott az
édesapa a családokból. A gyerekek
többsége, amíg le nem esett az első
hó, gyalog járt iskolába. Akinek volt
is karácsonyfája, legfeljebb tarka
papírból készített dísz jutott rá és
esetleg egy-egy gyertya. De az már
luxusnak számított. S egyszer, amikor már édesapám is odahaza volt,
karácsonyeste szólt, hogy menjünk
ki az udvarra és hallgassuk meg a
csendet. Rendkívül hideg volt, derékig ért a hó, s ragyogtak az égen
a csillagok. S mi hallgattuk, hogy
énekelnek a faluban az emberek.
De volt, ahol kolompoltak, s egy
helyen dongott valami. Később
tudtam meg, hogy mákot törtek.
Abban az időben még az emberek
féltek a szellemektől, babonásak
voltak, s kolompoltak, fazekat vertek, hogy elzavarják a rossz szellemeket.
S mennyire volt fontos Önnek a karácsony?
Karácsonyfánk volt mindig, s édesapám nagyon szép fákat szerzett
be. Karácsony estéjén mindig jött
a nagybátyám, aki lefoglalt minket
addig, amíg a szüleink feldíszítették a fát. Várgedén általános szokás
volt az is, hogy karácsony estéjén
gombaleves vagy káposztaleves
és mákosguba került az asztalra.
Másnap aztán jöhetett az ünnepi
ebéd. Emlékszem egy olyan karácsonyra is, amikor óriási riadalom
támadt a faluban, s jött léleksza-

kadva a barátnőm, hogy gyorsan
tüntessük el a karácsonyfát, mert
megadóztatják. Gyorsan mindenki eldugta a fáját, de később kiderült, hogy vaklárma volt az egész.
A következő nevezetes karácsonyt
a második világháború alatt éltem
át. A férjem állatorvos volt, s 1938ban elhelyezték Tornára, amely
akkor önálló járási székhely volt.
Emlékszem egy szörnyű karácsonyi élményre. A gyógyszerészékhez voltunk hivatalosak vacsorára,
s ott találkoztunk két lengyel állatorvos-családdal is, akik hazulról
kénytelenek voltak elmenekülni, s
egyikük mesélte, hogy hogyan bántak velük a németek. A lakásukban
a zongorán táncoltak, s a csizmája
sarkával rugdosták a billentyűket.
Nagyon szomorú karácsonyeste volt, a lengyelek zokogtak, mi
pedig dermedten néztük őket.
Később még tragikusabbá vált a
helyzet, negyvenhárom-negyvennégyben az egész Kassa-Rozsnyó
főútvonal tele volt menekültekkel,
akik autón, szekéren vagy gyalog
próbáltak menekvést találni a háború borzalmai elől. Az uram, mivel Judit lányunk még csak kétéves
volt, elintézte, hogy egy gazdaember lovas szekérrel bejött értünk, s
kivitt bennünket Ájba, amely nyugodtabb és főleg biztonságosabb
helynek tűnt, mint a főútvonal
mentén található Torna. Rengeteg
könyvünket leraktuk ládákban a
pincébe, a tetejére tettük az imakönyvet és a bibliát, s voltunk olyan
naivak, hogy azt hittük, nem nyúlnak hozzá. Tévedtünk, mert mind
szétszórták, az egyik szekrényt
az utcán találtuk meg összetörve.
Ájban egy szobát kaptunk, ahol
rajtunk kívül még egy miskolci védőnő és a tornai pap a húgával is
helyet kapott. A németek egyik pillanatról a másikra eltűntek, s csak
a magyar utóvédvonalat hagyták
hátra rettenetes szegénységben.
Amíg a németeknek mindenük
megvolt, a magyaroknak szinte
semmijük sem akadt, mintha eleve őket akarták volna feláldozni. A
csendbe egyszerre csak belesüvítettek a Sztálin-orgonák. Az egész
völgy visszhangzott, s mi egy szál
gyertya fényénél üldögéltünk, s
nem tudtuk, hogy vajon megérjük-e a holnapot. S ekkor kopogtak
az ajtón, s belépett két összefagyott

magyar kiskatona egy parányi
fenyőfával. Úgy tudtuk, hogy kisgyerek van a házban, mondta az
egyikük, s átnyújtotta a fát. Mi meg
csak zokogtunk.
De a későbbiekben azért
csak voltak ennél vidámabb
karácsonyok is?
Persze, hogy voltak, de azért évek
óta a karácsony legemlékezetesebb
momentuma számomra a karácsonyfa. Van ugyanis egy unokám,
aki a Világbanknál dolgozik, s évek
óta távol van tőlünk. Sokáig kint élt
Washingtonban, az elmúlt években
pedig Palesztíniában. Nos, megfogadta, hogy bárhol legyen is, a karácsonyfát mindig ő hozza el a számomra. Olyan szép fákat hoz, hogy
díszítés nélkül is gyönyörűség.
S még mindig divat, hogy
megajándékozzák egymást
szentestén?
Bizony, de a három dédunokám
már nem ajándékot vár, hanem
meglepetést. De a legnagyobb

ajándék számomra az lesz, ha jövő
nyáron letelik a washingtoni szerződés, és végleg hazaköltöznek.
S ilyenkor karácsonykor mi
kerül az ünnepi asztalra?
Halat és gubát szoktunk karácsonyeste enni.
Itt véget is ér a ránk szánt idő,
ugyanis megérkezik Ilonka néni
kisebbik lánya, s már mennek is a
nyugdíjasklubba, ahol szintén várják a karácsonyi előkészületek.

(Ilonka nénivel az érdeklődők a Múzeumi
Szalon rendezvénysorozatának a keretében
2007. december 18-án 15
órai kezdettel találkozhatnak a Nagybalogi
Községházán, ahol a
gyémántdiplomás pedagógussal Miklósi Péter
beszélget.)

Juhász Dósa János
Fotó: Gecse Attila
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EGY CSÉSZE KÁVÉ
Kovács Magda írónővel a mai világról, a reményről
Egyik kedvenc időtöltésem, egy finom csésze
kávé kortyolgatása közben
a Tornalján élő és alkotó
Kovács Magda írónővel
beszélgettem Rimaszombatban, az író-olvasó találkozó
után.

Hogyan értékeli, volt-e
értelme ennek az író-olvasó
találkozónak?
Bevallom, kissé tartottam ettől a
beszélgetéstől, tudván a gyerekek
életkorát (9-10 évesek voltak
jelen), de hála Istennek, kellemesen csalódtam. A mai gyerekek
sokkal tájékozottabbak, mint mi
voltunk. Én, ha visszaemlékszem,
a gyerekkoromban nagyon sokat
szorongtam és szomorkodtam:
hogy leszek én író, ha nem tudok
rajzolni? Mikor fogok én tudni
olyan szép betűket írni, amilyet
egy-egy könyvben látok? Ugyanis
fogalmam sem volt – nem úgy,
mint a mai gyerekeknek – hogyan
is készül egy könyv, létezik olyan,
hogy szerkesztő, kiadó, az idegen
elnevezésekről, mint az illusztrátor
és a többi már ne is beszéljünk.
Mint érzékeny lelkű művész, hogyan látja a mai világot? Az írásait sokszor az
élet nehezebbik oldalának
ábrázolása jellemzi. Valóban borúlátó e tekintetben?
Ennyi sok a rossz ember?
Véleményem szerint igenis
rosszak többen vagyunk, mint
jók, egyre több az irigy, a kapzsi,
az elégedetlen, és sorolhatnám
tovább, de nagyon erősen hiszem,
hogy bár kicsi a bors, de erős. A jó
emberek többet szenvednek, őket
többet bántják, mégis valójában ők
– megítélésem szerint – igenis erősek, lelkileg mindenképp. Tudják,
érzik, mit miért kell elviselniük,
így lehet, hogy mások szemében
jelentéktelennek, gyengének tűn-

nek. Azzal, hogy felvállalják azt,
amik valójában, tehát önmagukat,
elégedetté válnak.
Az írásaiban mindig ott
a „fény”, ami reményt ad,
segít a továbbélésben, gondolok például a járni tanuló
unoka „Szesze” mondatára
a Topolya úr csodálatos
átváltozása című könyv végén, s ezáltal a múlt hirtelen
jelenné válására.
Igen, jól látod, ellentétben sok
kritikussal, te meglátod a fényt az
írásaimban. Én is úgy látom, az a
bizonyos fény, ami mutatja a kiutat
a sötétből, a reménytelennek tűnő
helyzetből, minden írásomban
jelen van, elismerem, megleléséhez nem árt, ha az ember képes
a sorok között is olvasni. Az is
igaz, hogy gyakran írok szomorú
dolgokról, tragédiákról, tükröt
tartva ezáltal az emberek elé, hogy
ilyenek is tudunk lenni: rosszak,
olykor kegyetlenek. Vallom, hogy
egy írónak ez is feladata, nemcsak
a szép dolgok ábrázolása. Így teljes
a kép, gondoljunk csak bele: nincs
fény sötétség nélkül, és fordítva.
Önmagát milyennek látja?
Épp úgy, mint a világot, figyelem
saját magamat, a saját világomat
is. Tulajdonképpen – hasonlóan
más művészekhez – paralel két
életet élek: élem a mindennapokat, ezen kívül élem a saját belső
életemet. A művészek általában a
mindennapi életben nehezebben
boldogulnak, nehezebben ismerik
ki magukat (ellentétben a saját
belső világukkal) – mindez igaz
énrám is. Pl. nagyon szórakozott
vagyok, gyerekkorom óta. Bevásárlókosárral a kezemben jövök ki
az üzletből...
Ha minden jól megy, tavasszal a boltokban az új
könyve. Csak nem a családregény készült már el?
Nem, az még várat magára, ezen
kívül terveim között szerepel
még egy dráma megírása is, de
erről most nem árulok el többet.
Ami tavaszra várható, az egy
mesegyűjtemény, egy válogatás
az eddig megjelent írásaimból, és
a Madách-Posonium kiadásában
jelenik majd meg.
Balázs Emese
Fotó: moly

A legszebb ajándék: a könyv
A rimaszombati Tompa Mihály
Könyvesbolt karácsonyi hangulatban várja a vásárlókat. Így a szeretet
ünnepéhez közeledvén az ajándékvásárlások közben a könyvesbe
szívesen betérünk, mert mindig akad
kedvünkre való, amellyel a szeretteinket megörvendeztethetjük. A bő
kínálatból egy kis ízelítő.
Madách Kalendárium 2008
A MadáchPosonium kiadásában egész évre
hasznos információkkal szolgáló
kalendáriumban
eseménynaptárt,
útravalót, névnapokat, szép szót
találnak. Olvashatnak napjaink eseményeiről, évfordulókról, emlékévekről,
Gál Zsolt bátkai származású politológus tollából a schengeni határok
lényegéről, de a rimaszombati Rák Viki
és Róbert testvérpár sikertörténetével
is megismerkedhetnek.
Stahl Judit: Gyors édességek
Elfoglalt háziasszonyokra, sokat dolgozó anyukára, este végre összegyűlő
családokra és baráti társaságokra

gondolva tárja
elénk Stahl Judit
szakácskönyv-sorozatát, melyek gyors
olaszos tésztákat,
szárnyas ételeket
ajánlanak. Ezúttal
a 30-45 percnél nem több idő alatt
elkészíthető változatos édességeket is
csokorba szedte, hogy jelmondatával
élve kevés munkával a konyhában, sok
örömet szerezzen az asztalnál.
Müller Péter: Örömkönyv
A könyv, amely
az örömről szól.
A szerző szerint
a mai világban
nem is érdemes
másról beszélni. S
ha esetleg valaki a
címet Örömkönnynek olvasná, akkor
is érvényes, mert
ugye örömünkben olykor sírunk. Az
író varázslatosan mesél a szerelemről,
a párkapcsolatokról, a családról, az
anyák bölcsességéről, a mámorról, az
emberi lélekről. S ezen történeteket és
mély gondolatokat egy szálra felfűzve
nevezi: Örömnek.

moly

KARÁCSONYI JÁTÉK
E heti dupla számunkban már az adventi koszorún a negyedik gyertyát is
meggyújtottuk. Négy héten keresztül találtak lapunk hasábjain egy-egy
szelvényt, melyet reméljük, hogy össze is gyűjtöttek, mert a négy szelvényt együtt – egy névvel és címmel ellátott borítékban, december 19-ig,
szerdáig kell postára adniuk a szerkesztőség címére, hogy megnyerhessék értékes ajándékainkat. A szerencsések nagyon szép könyvekkel,
cd-kel, ajándékcsomaggal és Gömöri Hírlap előfizetéssel is gazdagabbak
lehetnek. A nyertesek névsorát lapunk jövő évi első számában közöljük.
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Menjünk át Betlehembe
Két évezreddel ezelőtt, a Betlehemhez közel lévő pásztoroknak az
angyal hírül adja a Megváltó születését. «Menjünk át Betlehembe»
(Lk 2, 15), buzdítják egymást az
egyszerű pásztorok, hogy meglássák «azt a dolgot, ami történt» (Lk
2, 15), vagyis a kisdedet, a Megváltót, aki öröme lesz az egész népnek
(vö. Lk 2, 10.).
Kétezer év elmúltával is a kereszténység vissza-visszapillant Betlehembe, ahol testet öltött maga

a Szeretet. Ez a Szeretet ma is felhevíti az emberiség fáradt és nem
egyszer csalódott szívét, és újra
felragyogtatja életünk égboltján a
reménycsillagot, amely ma is mutatja az utat a teljes boldogság felé,
mint akkoriban, és kétezer év folyamán mutatja azoknak, akik nyitott
szívvel járják életük útját.
A pásztorok lelkülete, nem más,
mint a szív egyszerűsége. Ezzel a
lelkülettel indulnak Betlehembe,
e lelkület készteti, hogy keressék a

Szeretetet s végül, e lelkület tárja
fel előttük a Megváltót. A pásztorok
aztán visszatérnek a megszokott
munkájukhoz, de egy valamivel
gazdagabbak lettek: tudják, hogy
Isten közel van hozzájuk, tudniillik, az ajkukon és szívükben (vö.
Róm, 10, 8).
«Menjünk át Betlehembe», – hívnak a pásztorok minket is. Menjünk hát, induljunk és keressük a
Szeretetet és talán a mi nagy megdöbbenésünkre, a Szeretetistent, a

Megváltónkat a szívünk legbelsejében fogjuk fellelni.
Isten senkitől sincs távol, nagyon
is közel van hozzánk. Keressük a
pásztorok lelkületével és akkor meg
is találjuk, de nem csak őt, hanem
életünk boldogságát, amelyet az
elődjeink egy imába foglaltak: Hol
hit – ott szeretet, hol szeretet – ott
béke, hol béke – ott áldás, hol áldás
– ott Isten, hol Isten – ott szükség
nincsen.
Vojta Richárd
katolikus lelkész, Várgede

Verseny verseny hátán
– Szendreiék karácsonya
Öccse, a nagybalogi magyar alapiskola harmadik osztályába járó
Gerhard (az alsó képen) sem szeretne elmaradni mögötte. Ő is több
szavalóversenyen szerepelt már
sikerrel, tavasszal a kazincbarcikai
Egressy Szavalóversenyen második, a minap pedig harmadik lett a
bátkai Dobré slovo szlovák szavalóversenyen. De eljutott már a Tompa Mihály Szavalóverseny kerületi
döntőjébe is, ahol a Békaegérharc
című mesével a közönség elismerését is kivívta magának.

Bár már viharos léptekkel közeleg a karácsony,
odakint szakad az eső, a
köd pedig teljesen rátelepszik a nagybalogi tájra.
Az elhanyagolt, koszos
lépcsőházból viszont egy
igen kedélyes, családias
otthonba lépek, ahol kandalló árasztja a meleget, a
polcokon serlegek tömkelege, s két igencsak eleven
fiúgyermek, akiknek a nevét
nemcsak a környék ismeri.
Robi (a felső képen) most nyolcadikos, a meleghegyi szlovák alapiskolába jár, s nem utolsósorban
kitűnően tanul. Évekkel ezelőtt a
Tompa Mihály Országos Vers- és
Prózamondó Versenyen ismerkedtünk meg, ahol eljutott egészen a
döntőig, de mivel nem volt máso-

dik szövege (s ez abban az évben
kötelező volt), a döntő utolsó helyén végzett. Később, mivel szlovák
iskolába jár, már csak szlovák nyelvű szavalóversenyeken vett részt,
legutóbb a Derencsényben megrendezett Dobšinský Mesemondó
Versenyen, ahol a zsűri különdíját
kapta. Szentkirályon, az egyik fellépésekor Robit egy latin-amerikai
táncot előadó pár követte, amely
annyira megtetszett neki, hogy ő
maga is kipróbálta. Azóta egymást
követik a próbák (amelyek Rimaszombatban és Rozsnyón vannak)
és a fellépések. Egy év alatt annyit
fejlődött, mint egy átlag táncos
hat-nyolc év alatt, s több országos
versenyen is diadalmaskodott. Robit egy tehetséges roma diákokat
támogató program is segíti (Divé
maky), s így sikerült a nem túl olcsó
ruhákat és cipőket is beszerezni.

Szendreiéknél a karácsony nem
tipikus ünnep, ugyanis amíg a
papa evangélikus, az édesanya a
Jehova tanúi közösségnek a tagja,
akik nem ünneplik a karácsonyt.
De azért minden évben van karácsonyfa, amit a család férfitagjai

állítanak fel (bár ahogy némi malíciával az édesanya elárulja, a fa
levetkőztetése mindig őrá marad),
de az ajándék már előbb megérkezett. Gerhard az idén egy MP3-as
lejátszóval, míg Robi egy edzőcipővel lett gazdagabb. A karácsonyi
asztalra húsleves, rántott hús és
krumplisaláta kerül, mert ahogy
Robi elmondja, a halat és a gombalevest se szeretik. Valamikor még
összejártak, de ma már a nagy családi összejövetelek elmaradnak, s
csak szűk családi körben töltik el az
ünnepeket. S mihelyt vége az ünnepeknek, jönnek az újabb feladatok,
január 27-én a Rozsnyói pohár c.
táncverseny, amit a szlovák bajnokság követ. Gerhardot pedig várják
az újabb szavalóversenyek.
Juhász Dósa János
Fotó: moly és archív
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Karácsonyi étkek Sebőkné módra
Citrommázas mézes

Amikor kolléganőmmel megérkezünk Sebők Valériához, a tűzhelyen már rotyog a vasárnapi ebéd.
Tyúkhúsleves, gombás rostélyos
és kirántott hús a menü, amelyet
nagyvonalúan mi is megkóstolhatunk. De amíg elkészülnek az
ínycsiklandó étkek, a Csemadok
Rimaszombati Területi Választmányának elnök asszonyával, s nem
utolsósorban városi képviselővel
régi karácsonyok hangulatáról, s
arról beszélgetünk, hogy mi is kerül majd az ünnepi asztalra.
Sebők Valéria Simonyiban nőtt
fel, ahol a környékünkön megszokott hagyományos étkek kerültek
a karácsonyi asztalra, kivéve a káposztalevest, amely csak a szilveszteri étlapon szerepelt. Valika már
otthon elsajátította a sütés-főzés
tudományát, de legtöbbet a zsípi
nagyszülőktől valamint a férjétől
tanult, aki főzni ugyan nem tud, de
addig bírálta egy-egy főztjét, amíg

az asztalképes nem lett. Mivel rengeteg receptkönyve van, nagyon
gyakran kerül vadonatúj étek az
asztalra. A hozzávalókat nemcsak a
boltból szerzi be, a kertben sokfajta
gyümölcs megterem, de szívesen
eljárnak gombázni is a zsípi és a
jesztei erdőkbe, s legtöbbször a hal
is saját fogás. Főleg régebben tartozott a kedvenc időtöltéseik közé
a halászás. A férjével ellentétben a
két fiú szeret főzni, Attila kedvenc
étele a szomorú-madárfiók leves
valamint az öregember bölcsessége, Gábor inkább a keményebb étkeket szereti. A hagyományokhoz
híven az idén is halászlé és rántott
hal, valamint mákos guba kerül a
karácsonyi asztalra, amit másnap
libasült követ montmartre-i módra
(ezt csak most fogja kipróbálni),
amihez a liba a Medvesaljáról érkezik, és szilveszter napján jöhet a
káposztaleves is.
jdj, fotó: he

30 deka lisztet ös�szekeverünk 14
deka cukorral, 1
citrom reszelt héjával, ízlés szerinti
törött fahéjjal és szegfűszeggel, 1
késhegyni szódabikarbónával és
annyi olvasztott mézzel, hogy se
kemény, se lágy tésztát kapjunk.
Körülbelül 1/2 cm vastagságúra
nyújtjuk ki, és pogácsaszaggatóval
kerek csókokat formázunk belőle.
Kikent tepsiben megsütjük. Ha
kihűlt, bevonjuk vagy megöntözzük fehér citromos cukormázzal,
a közepére szúrunk egy szem mogyorót.
Mákos guba
Friss, ropogós kiflit 2 cm-es darabokra felszeletelünk, meglocsoljuk
enyhe cukros, fellangyosított tejjel.
Megszórjuk őrölt mákkal, porcukorral, s így rétegezzük, amíg a
hozzávalók tartanak, úgy hogy az
utolsó réteg mák legyen. Tálaláskor
mindenki magának locsolja meg
bő olvasztott mézzel.
Halászlé
A pontyot 4 liter vízben tíz percig
forraljuk, utána kihűtjük és kiszálkázzuk. Legalább kétszer át kell
nézni alaposan, ez egy órát is eltarthat. A fazékba 2 kanál disznózsíron
megfonnyasztunk 2 nagyobb fej
apróra vágott hagymát, arra tes�-

szük a 2 kanál jóféle pirospaprikát,
rászűrjük a levet, amelyben a hal
főtt, s ízlés szerint teszünk bele
őrölt köményt, 2 egész darab chilit,
sőt, csipetnyi majoránnát. Ebbe
belereszelünk négy krumplit, s fél
óra alatt összefőzzük. Ezután tes�szük bele a halhúst, ezzel is összeforraljuk, és ízlés szerint tehetünk
bele petrezselyem zöldjét.
Libasült à la Montmartre
A libahúst gondosan megmossuk,
feldaraboljuk, mély
porcelán tálba tes�szük. Elkészítjük a
pácot, amelyben majd 48 órán át a
hűtőszekrény alján érleljük a húst:
hagymát, sárgarépát, zellerszárat
felkarikázzuk, hozzáadjuk a bazsalikomot, kakukkfüvet, babérlevelet,
zsályát, néhány szem borsot, kevés
sót és bort, az egészet összekeverve
a libára öntjük. Eltelvén a két nap,
a húst kivesszük a pácból, százra
töröljük, lisztbe forgatjuk és 3-4 ek.
olajon mindkét oldalán elősütjük,
aztán picit sóval, borssal meghintjük. Konyakkal meglocsoljuk és
8-10 percig még erős tűzön pirítjuk,
majd hozzáadjuk a páclét, amelyben előbb paradicsomlét keverünk
el. Felforraljuk, aztán lefedve lassú
tűzön rotyogtatjuk, rázogatjuk. Ha
megfőtt a hús, kivesszük, a levét
átszűrjük, öt percig átforrósítjuk
benne az olívabogyót, majd a húsra
öntjük és azonnal tálaljuk.
Lejegyezte: moly

Karácsonyi terítés a múzeumban
Az ünnephez szorosan hozzátartozik, hogy a finomabbnál-finomabb étkek beillatozzák a lakást. A mai korban a
gasztronómia művészetté,
tudománnyá vált, melyet mi
sem bizonyít jobban, mint
a minap a Gömör-Kishonti
Múzeumban Asztalterítés
kultúrája néven megnyílt kiállítás.
A múzeum munkatársai, az igazgatónő és a kiállítás kurátora, Alena
Pivovarčiová
tolmácsolásában

kívántak mindenkinek áldott karácsonyt, hozzátéve, hogy ezzel a
tárlattal, mely január végéig tekinthető meg, a varázslatos kommunikációt, közművelést szeretnék
közvetíteni, s átadni őseink szép, s
követendő hagyományait.
Az esztétikai élmény mellett, az
élelmiszeripari szakközépiskola
diákjainak a sütéstudományát is
megcsodálhatták az érdeklődők,
és meg is kóstolhatták a különböző
ízesítésű karácsonyi kalácsokat és
a krumplilángost.
Foto és szöveg: he
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Csordás János

Mozaikok a gyermekkorból [12 .]
Részletek egy készülő regényből

1963
Anyai nagyanyám, Demjén Mária
második férjének, Dobos Gézának
a halálát követően 1961-ben elköltözünk a Szíjjártó utcából magára
maradt nagyanyám kertes házába
Tamásfalvára, a Rima túloldalára, a szóbeszédben csak Paraszt
utcának nevezett részre. (Az utcát 1961-től hivatalosan immár
Tamásfalvai utcának nevezik.) A
belvárosból a peremvárosba települünk át. Szüleim a házon kívül
eladják a bútor egy részét és a harmóniumot, minden nem férne el
az új, ám az előzőnél ódonabb és
jóval kisebb otthonunkban. A harmónium eladását a szüleim aztán
megbánják.
Dobos Gézának, a kántortanítónak a gyökerei Tamásfalvához
kötődnek, ilyenképpen odaköltözködésünk után az ottlakók maguk
közé fogadnak bennünket. Dobos
Géza másokhoz írt leveleiben lakhelyének nevét mindig Tamásfalvának írja – nem Tamásfalának,
mint ahogy az a hétköznapi beszédben pontatlanul elterjed. Az
utcában a jómódú parasztgazdák
és szövetkezeti dolgozók mellett
kisiparosok laknak, főként asztalosok. Nevük szerint túlsúlyban
Habánok, Szunyaik, Pavellák,
Andrikok, Karhútok. A Habánok
közül egyeseknek, kiknek azonos
a keresztnevük, van ragadványnevük, hogy meg lehessen őket különböztetni. Ilyen a Csoro Habán
és a Burzsuj Habán. Noha az évek
múlásával kettejük anyagi helyzete megfordul, a ragadványnév
megmarad.
A Harangláb mögötti magyar óvodába járok rövid ideig, leginkább
avégett, hogy szokjam a közösségi
életet. Itt ismerkedem meg későbbi legjobb barátaimmal. Az óvo-

dában konyha és étkezde működik, az étkezdébe nem járok, mint
a többiek – talán csak egyszer
ebédelek ott –, délben jön értem
Anyu, s megyünk haza. Anyu nem
tartja fontosnak, hogy óvodába
járjak, nem érezi szükségét annak,
hogy a fia, az öt éves gyerek kiszakadjon az otthoni környezetéből
és másutt, mások felügyelete alatt
tartózkodjon egész nap, vagy kötelezően két órácskát aludjék ebéd
után.
Szombatonként délidőben szomszédunk, Rohákék háza előtt
gyakorta parkol egy bogárhátú
kisautó. Anyu ilyenkor, ha felfigyel a járműre, elmondja: megint
befutott a Toperczer-házaspár.
Toperczerék a belvárosban laknak, a mozi környékén, jól szituált, módos emberek, ez látszik a
ruházatukon is. Egymást Anyucinak illetve Apucinak szólítják,
kedves emberek, állítólag nincs
gyermekük. Rohákékhoz évek óta
azért járnak szombatonként délfelé, mert mindenkor megebédelhetnek náluk, Rohákné megvendégeli őket, a többfogásos ebéd
sokszor elhúzódik akár fél kettőig
is. Rohákné néhányszor elpanaszolja Anyunak, hogy számára
kezdenek kínossá válni a látogatások, de nemigen tud mit kezdeni
a második éve fennálló helyzettel.
Anyu a későbbiekben véletlenül
értesül arról, hogy Toperczerék
másokhoz is eljárnak bizonyos
időközönként, mindig délben
vagy vacsoraidőben. Valaki a fülem hallatára azt a megjegyzést
teszi, hogy ez azért van így, mert
a házaspár nagyon „smucig” és
kifejezetten garasoskodó.
Egyszer délben kint állok a házunk
előtt, amikor befut a bogárhátú
kisautó. Toperczerék kiszállnak,
rajtam átnéznek, észre se vesznek,
mintha ott se lennék. Apuci becsenget, Anyuci a ruháját igazgat-

A Fő térről nyíló, Tamásfalvára vezető utca, a jobboldali két
épület között húzódik a Szíjjártó utca alsó szakasza, vagyis
ez (volt) a Derekas-sarok.
ja. Múlnak a percek, a csengetésre
nem reagál senki. Kezd érdekelni a
dolog. Rohákék otthon tartózkodnak, nem mentek el, ebben biztos
vagyok. Találgatom magamban,
vajon beengedik-e őket. A hosszúra nyúló várakozás után Apuci arcán valamiféle megvetés suhan át,
majd odaszól a feleségének: Anyuci, gyerünk, ide se jövünk többé!
[Amikor évtizedek elmúltával
bontják az elhunyt házaspár elhagyatott családi házát, hogy azon
a helyen felépítsék a hitelbank
új épületszárnyát, a munkások
kétszázezer koronára szóló betétkönyvre bukkannak az ágy matracai között.]
Szüleim elhatározzák, hogy beíratnak a zeneiskolába. A felvételi
beszélgetés alkalmával Gabonás
Tibor igazgató, ki a Szíjjártó utca
egyik patinás sarokházában lakik,
elmondja Anyunak, kitűnő a zenei
hallásom, alkalmas lennék arra,
hogy megtanuljak – hegedülni. Hevesen tiltakozom ez ellen,
mondván, Én cigány nem leszek!
Nem akarok hegedűn játszani,
ódzkodom ettől a hangszertől,
számomra nem tűnik szimpati-

kusnak. Gitározni szeretnék, a
gitározást azonban nem tanítják,
pontosabban nincs senki sem, aki
tanítsa. Hegedű, zongora vagy
klarinét között lehet választani,
egyikhez sem vonzódom olyan�nyira, mint a gitárhoz. [A későbbi
években magánúton Csóka Pali
tanítja a gitározást, de erről akkortájt nemigen tudunk.]
A zenetanulásból nem lesz semmi,
szüleim – több barátom szülei ellenében – nem erőltetnek zenetanulásra [pedig nem ártana]. Néhány
családnál elengedhetetlen tekintélybeli kérdésnek számít, hogy a
gyerek tanuljon meg hangszeren
játszani még annak ellenére is, ha
nincs elégséges zenei hallása vagy
tehetsége. Előbbrevaló, hogy a lakásban legyen zongora.
Apu vesz nekem egy nyolchúros
mandolint, gitár helyett ajánlja
Opltné, az eladó, mondván: a gitár
túl nagy, még fel kell nőnöm hozzá; ezt pengetem otthon, bezárt
ajtók mögött, hogy ne zavarjak
senkit. Egy év múlva a mandolint
használatképtelenné teszem, ezáltal csend lesz otthon.

A következő számban folytatjuk
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Mihályi Molnár László
Cédrus – Jézus

megárad
mint a kezdet kezdetén
önmagára lel a fényben
a lélek
és világot bont
a káprázat helyén

I.
festék a vásznon
vér a bíborpaláston
átüt rajta
mint a lándzsa és a szög
már kockát vetettek
lelkünk köntösére
és koncra várnak
elvadult kutyák
fejszék zuhognak
a fák gyökerére
roppan a csont
a szikla és az ág
fent a csúcson már magad maradsz
a csőcselék ide nem követ
itt tovább izzik az alkonyat
és hamarább fénylik fel kelet
II.
tépi a szél
maradék ruhádat
még egyszer felizzik
mielőtt végleg
elsötétül az ég
a zúgó szélben
felhangzik a zsoltár
ÉLNI ÉLNI
LÁM A SZAVAK
TÁN ITT
az isteni fény kapuján
törnek át
és az úton
elindul a nép
mert megérkezett
a várva várt
III.
ide jött közénk
hogy lássatok
életet kínált
és fényt hozott
jeleket adott
útirányt
előre ment
és vár reánk
IV.
(aranykor – emlékezet)
elveszett világunk
a csendben újra éled

Juhász Katalin
Várna

Hidegen fúj a szél
rázza, ringatja a fákat,
táncoló hópelyhek
mohaágyra szállnak…
Ébredezik a csend
karácsony reggelén
suttogni kezd a Tél
zöldfenyők levelén.
Imádság a Jézuskához*

elvesztettem a képet
a sárszín tengerről
csak a halott kagylók
íze maradt bennem
a sövényeket mindenütt
szögletesre kínozták
ollóban végződő kezek
a festékes fagylalt íze
és a férfiak éneke
melyet senki se szelídített
turisták füléhez
tovább az út mentén
lelegelt gyümölcsfák
gyűlöltek mert
azt tehettem
amit ők sosem tán
változtathattam
helyem a térképen
feljebb nyugodt röptű
ismeretlen madarak
az a halászfiú amint
szemével összeprésel
és lassan leérnek
a felhők az ablakig
de már nem mossák el
a lét szigorú vonalait
azon kapom magam
hogy kavicsokat gyűjtök,
melyekkel egykor
meleg kis kezek
átszakították az eget
Tamás István
Karácsony reggelén
Hajnali fényben
táncoló csillagok,
rongyos felhők fölött
a nagyarcú Hold ragyog.
Fénynászra készül
a felkelő Nappal,
jégcsipke ruháit
leveti a hajnal.

Szálljatok le fényes égből
Fehér szárnyú angyalok!
Békességre, szeretetre,
Tanítgasson ajkatok.
Járjatok be falut, várost,
Hová Isten szeme lát,
Minden házba vigyetek egy,
Aranydiós mesefát!
Aranydiós karácsonyfán
Lobogjon sok gyertyaláng,
Minden fényes gyertyalángból,
Maga Isten nézzen ránk!
Áldó szeme tekintete,
Bocsásson meg minekünk,
És legyen egyszer nagyon boldog
Karácsonyi ünnepünk!
* Beküldte Ifj. Pohóczky Béla lelkipásztor Serke-Várgede

Tompa Mihály
Karácsony estéjén

Nem hallod-e? Kopogtat valaki…
Told hátra, édes anyjok, a reteszt!
Setét van künn, s erősen fú, esik…
Ereszd be a szegény utast, ereszd!
Boldogtalan, kinek ma útja van,
S ott éri a szent est, hol idegen!
Csak erre, erre! bátran egyenest,–
A szó elég jókor lesz ide benn!
– Ah, ifjú s vándor, mint a mi fiúnk!

Isten hozott, oldozd le saruid –
Jól ég a tűz, melengesd fel magad!
Szemközt fogott a csapkodó vihar,
Hajfürtöd a két orcádhoz tapadt!
Hja szenvedés az utas élte most…
Szél ostora s köd a kísérete,
Ember s hajlék öröm reája, kit
Éhes, vonító vad kísérgete.
– Nem jársz-e künn te is, szegény
fiam?
Elébb, elébb! Úgy hátra mért vonulsz?
Tied köztünk az asztalnál a hely,
Szerény tálunk mellett bor és kalács,
Elégülj meg, vidulj fel, s ünnepelj!
Vendégünk vagy, s szállást ad e
fedél,
S alatta szél – hideg, ne félj, hogy
árt!
Megosztjuk, ami jót nyerénk – veled,
Nyújtsd közelebb azt az üres
pohárt…
– Hol ünnepelsz te most, jámbor
fiúnk?
Aztán beszélj, hadd halljam a szavad.
S hogy ifjú szívednek mily álma
van?
Nagy cél után kellett eredned – a
Széles világnak ily fiatalon!
Élnek-e még szüleid, a kiket
Úgy érdekel szerencséd és bajod?
Hazafelé fordul-e már utad,
Vagy a tieid még messzebb hagyod?
– Miként az a mi kedves, rossz fiúnk!
Mert úgy van az! oly balga a szülő:
Hogy a fiak serdült korára vár.
Akkor kiszállnak… S árván marad
Üres fészkében az anyamadár.
Bár szüntelen fáj, fáj… ilyenkor
ont
Az a hiány legkeserűbb könnyüt:
Midőn az édes vagy szent alkalom
Nagyot, kicsinyt a háznál egybegyűjt…
– Mikor térsz meg mi várva várt
fiúnk?
Mikor telnek be édes álmaink…?!
Úgy lenne majd végóránk is nyugodt…
De ím éjfélt üt – a hívő világ
E nagy s dicső ünnepre eljutott:
Hogy reggel új, szent érzések között
Hallgassuk a váltság örök szavát:
Hajtsuk fejünket nyugalomra
most,
Jer, a vetett ágy vár… jó éjszakát!
– Jó éjszakát, mi szeretett fiúnk!
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Az újévi
szokások eredete
Pezsgő pukkan, petárda csattan,
zajlik a visszaszámlálás, és az új
esztendő üdvrivalgással történő
köszöntése. Vajon mindig így volt
ez? Természetesen nem. Hiszen
elődeink inkább az évszakváltásra
koncentráltak erősebben, azokat
búcsúztatták – ünnepelték, így a
szilveszteri és újévi népszokások
egyáltalán nem tekintenek olyan
nagy múltra vissza, mint amilyenre gondolnánk. A honfoglaló
magyaroknál az évkezdés számítása őszre vagy tavaszra esett,
az évszakváltásból kifolyólag.
A pásztornépeknél ugyanis ez a
két időpont volt meghatározó,
melyek jelentőségét növelte a
nyári legelőkre vonulás. Ennek
a régi, tavaszi-őszi évfordulónak
az emléke a pásztorünnepeken
maradt fenn, ezek azonban
egy évezred alatt más jelleget
öltöttek, „európai” ünnepekké
váltak. Európában honosodott
meg a télközépre eső, karácsonyi,
újévi évkezdés, együtt a napév
szerinti időszámítással, ami a
római birodalomból terjedt el. az
egységes január elsejei évkezdést
azonban sok nép csak az utolsó
évszakban fogadta el, nálunk is
csak néhány száz éve annak, hogy
ezen a napon kezdődik az újév.
Az év utolsó napja a reformátusoknál a hálaadás és a számvetés
napja volt. Protestáns vidékeken
gyakran megrendezték az óév
jelképes temetését is. A családok a
templom körül gyülekeztek, néhol
a pap beszédet mondott, a hívek
hazakísérték, megköszönték
egész évi szolgálatát. A népszerű
szokások közé tartozott, hogy az
óévet hatalmas lárma, zaj, kolompolás kíséretében búcsúztatták
el. Ez valószínűleg arra az ősi
rituáléra vezethető vissza, hogy a
gonosz hatalmak távozzanak az
óévvel együtt.

Mit tegyünk
vagy ne tegyünk
Általánosan elfogadott hiedelem,
hogy Újév napján tilos a szemetet
kivinni a házból, mert kidobjuk
vele együtt a jövő évi szerencsénket is. Továbbá tilos mosni, de fő-

leg teregetni (a kiterítésre vagyis
halálozásra utal), nem jó bármit
is kölcsön adni ilyenkor, mert nehezen jön majd vissza a házba,
ráadásul egész éven át minden
kifelé megy. Január elsején nem
mindegy, hogy kit engedünk először a lakásba: a férfiak szerencsét
hoznak, a nők pedig szerencsétlenséget, rosszat. Napközben nem
szabad lefeküdni, nehogy egész
évben betegek legyenek. A fekvő betegeknek is fel kell kelniük,
nehogy egész évben az ágyban
feküdjenek. Azt is jól meg kell
gondolni, hogy mit teszünk újév
napján, mert gyakran tesszük azt
egész évben. Ezért igyekeznek a
veszekedéstől is tartózkodni.

Mit együnk
vagy
ne együnk
Az év első napján lencsét szokás
enni, hogy sok pénz érkezzen a
házhoz. Sok helyen kerül az asztalra az újévi malac is, ami kitúrja
a ház lakóinak szerencséjét. Ezen
a napon tilos baromfit enni, mert
a csirke hátrafelé kapar, vagyis
elkaparja a szerencsét. Aki halat
eszik, annak a farkánál kell kezdeni az evést, nehogy elússzon a
szerencséje. Sok helyen szoktak
halat fogyasztani a pikkelye miatt,
mivel az sok pénzt jelent. A lencse
és a malachús mellett érdemes
sokféle rétessel nyújtani a gazdagságot. Ugyanakkor azt is tartják,
hogy nem szenvedünk hiányt az
új évben, ha nem fogyasztjuk el az
összes, Szilveszterre készült ételt.

Újévi
jókívánságok
Egyes helyeken újévkor házról-házra járnak
köszönteni. Ilyen vagy
hasonló versikéket
mondanak:
Adjon az Isten bort, búzát, barackot,
Szőrös farkú malacot,
Üvegünkbe feneket, hogy mulassunk eleget,
Boldog új esztendőt kívánunk a
házbeli családnak!

*********
Bor, búza, békesség szálljon
házatokra,
Az új esztendőbe minden jószágotokra.
Adjon Isten áldást táplálkozástokra
Virrasszon fel a úr a holnapi
napra!
Tiszta szívből, szeretetből ezt
kívánjuk!
*********
Újév napján kopogtatok
Magas ajtón, kis ablakon.
Pár szó után odatérek
Adjon Isten a családnak
Aprajának, a nagyjának
Boldog új évet!
*********
Havas téli lepedő borítja a tájat,
Ilyenkor a jó pezsgő serkenti a
májat.
Sült malacka vándorol a bendőbe,
Kívánok sok-sok jót az új esztendőre! B.Ú.É.K.!
*********

Utolsó napján ennek az évnek,
Szerencse malackák megint útra
kélnek.
Azt kívánom néked, hogyha arra
járnak,
térjenek be hozzád, s maradjanak
nálad!
B.Ú.É.K.!
*********
Elfogyott a pezsgő, elhalkult
a trombita.
Hidd, hogy ez az év lesz éveid
legjobbika!
Dolgozz, szeress és keresd
a szépet!
Adjon a Jóisten Boldog Új Évet!
*********
Örömöd sok legyen,
Bánatod semmi,
Segítsen az Isten boldognak lenni!
Legyél mindig vidám, örülj minden szépnek,
Én így kívánok Neked Boldog Új
Évet!
Összeállította: Csölle Edit
Fotó: moly
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Vér, a legemberibb
ajándék
Rimaszombatban december 11én rendezte meg a területi választmány az önkéntes véradók ünnepélyes köszöntését. A találkozón,
ahol a művészeti alapiskola diákjai kedveskedtek műsorral, ös�szesen 111 önkéntes véradót tüntettek ki. Doktor Janský Ján nevét
viselő kitüntetésekből gyémánt
(férfiaknál 80-, nőknél 60 vérvétel), arany (férfiaknál 40-, nőknél
30 vérvétel), ezüst (20 vérvétel),

bronz (10 vérvétel) fokozatokat
adtak át. Gyémánt kitüntetésben
az alábbi nők részesültek: Barta
Margit, Szepesy Éva, Szőke Anna,
Zagyi Katalin (alsó képünkön).
Azok, akik 100 vérvételnél többel járult hozzá ahoz, hogy életet
mentsenek, Kňazovicky medálban részesültek: Jozef Pupala, Halász István, Jozef Gríger és Dobos
Gyula (felső képünkön).
szöveg és kép: he

MEGHÍVÓK
* A Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Pedagógiai Szakmai,
Szakszolgálati és Közművelődési Intézet 2008. január
10-11-én Dialógusok 2008
címmel rendezi meg Mezőkövesden az interkulturális kapcsolatok témakörében a határon inneni és a határon túli
kultúraközvetítők konferenciáját. A regionális konferencia
immár tizedik alkalommal
kerül megrendezésre, minden
évben Borsod-Abaúj-Zemplén
megye más-más településén,
azért, hogy az adott térségben élők kapcsolatrendszere
minél jobban felszínre kerüljön, nagyobb nyilvánosságot
kapjon, s az újabb találkozás
lehetőségével még jobban
erősödjön. A rendezvényről
tájékoztatást nyújt a rendezvény szervezője, Bányiczki
Lászlóné a 003646/507326-os
telefonszámon, a program és
a jelentkezési lap letölthető
az intézet honlapjáról (www.
borsod-ped.sulinet.hu).
* 2007. december 18-án, délelőtt 10 órai kezdettel a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és
Közművelődési Intézetbe, az
ÖRÖKSÉGÜNK című könyvsorozat bemutatójára kerül sor,
melyre minden könyvbarátot
várnak. Vendég: Fekete Gyula
és Maróti István.
* A „Nógrádi geopark – mint
a Neogradiensis Eurorégió
turisztikai programja” nevű
pályázat zárókonferenciáját
2007. december 18-án (kedden) tartják Ragyolcon.

FELHÍVÁSOK

Szilveszteri Batyubál
A Csemadok Rimaszombati Alapszervezete szeretettel vár minden érdeklődőt az év közös búcsúztatatására a VMK-ba, ahol a
talpalávalót december 31-én 19 órától kifulladásig Berky János
zongorista és a rozsnyói Sexit Zenekar húzza. A belépő, mely
tartalmaz egy üveg pezsgőt 300 koronáért, korlátozott számban
még kapható a Tompa Mihály Könyvesboltban és a VMK-ban.
Bővebb információ a 0908 900 032 telefonszámon.

* Rimaszombat városa értesíti a szülőket, hogy a város
hatáskörébe tartozó óvodák a
gyerekek alacsony létszáma
miatt december 27-31. között
zárva lesznek. 2008. január
2-4. között a Hatvani u. 321.
alatti óvodában tartanak szolgálatot reggel 7.00 és 16.30
között.
* Rimaszombat városa bérbe
adja a Fő tér 2. szám alatt
található, lakhatásra nem

szolgáló helyiségeket (az
egykori Sultán éttermet) a
következő feltételek mellett:
a bérlőnek meg kell őriznie a
helyiség eredeti küldetését,
s továbbra is éttermi szolgáltatásokat kell biztosítania,
méghozzá magasabb színvonalon (borozó, zenei kíséret
stb.). A bérleti díj az első két
évben: 12 000 Sk/hó valamint
2000 Sk fűtésköltség és az
egyéb üzemeltetési költségek.
A bérlet az azt követő években
minimum 15 ezer koronára
emelkedik (valamint a fűtési
és üzemeltetési költségek).
A kérvényeket Városi Hivatal
Jogi- és Vagyongazdálkodási
Osztálya címére várják 2007.
december 31-ig. Információk
kérhetők a 047/5604626-os, az
5604631-es valamint a 0903
284 353-as telefonszámok
valamelyikén. A kérvények
nyilvános elbírálására 2008.
január 10-én, csütörtökön 14
órai kezdettel, a Városi Hivatal
(Svätopluk u. 9.) üléstermében (16. ajtó) kerül sor.
A kérvényhez mellékeljék a
vállalkozási engedély fénymásolatát, illetve a cégbírósági
bejegyzés kivonatát, valamint
kérik a vállalkozási irányvonal
feltüntetését. Az árajánlatokat
közvetlenül a tárgyalás helyszínén kell csak ismertetni.
* Rimaszombat városa
eladásra kínálja fel a Šrobár
utca 746. szám alatti, ún.
Papp-házat. Az épület kikiáltási ára 2 665 481 korona. Az
érdeklődők írásban jelentkezhetnek, legkésőbb 2008.
január 15-ig a Városi Hivatal
Jogi- és Vagyongazdálkodási
Osztály címén (Svätopluk u.
9.). Információkkal is ugyanezen az osztályon szolgálnak
a 047/5604626, 5604631 és az
5604633-as telefonszámokon.
* Rimaszombat városa bérbe
adja a volt alapiskola épületét
Baktiban és egy 720 m2-es
csarnokot a Cserencsényi
úton. Információk: Rimaszombati Városi Hivatal,
Jogi és Vagyongazdálkodási
Osztály, telefon: 047/5604631,
5604626, 5604633. A kérvényeket a következő címre
küldjék: 979 01 Rimaszombat,
Svätopluk u. 9.
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GYÓGYSZERTÁRAK
A készültségi ügyeletek
ütemterve a 51-52. hétre
Hétköznapokon
Dr. Max gyógyszertár a
Kauflandban 8-tól – 20 óráig
Szombaton
Media gyógyszertár
Média gyógyszertár
8-tól – 12-ig
MUNKASZÜNETI
NAPOKON
december 22-én, szombaton
Salvator gyógyszertár

december 23-án, vasárnap

Dr. Max gyógyszertár Kauflandban

december 24-én, hétfőn
Jazmín gyógyszertár

december 25-én, kedden Dr.
Max, Fábry u.

december 26-án, szerdán
Kamilka gyógyszertár

december 29-én, szombaton
Kaufland gyógyszertár

december 30-án, vasárnap
Kaufland gyógyszertár

december 31-én, hétfőn

Polianka gyógyszertár

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. december 11-én az
alábbi személyek adtak önkéntesen vért:

December 18-19.

Peter Mag, Alexander Bán, Milan Šulek, Igor Čák, Vladimír
Vetrák, Peter Magic, Pavel Hanko, Miroslav Gembický,
Roman Drugda, Adrian Durec, Roman Úrek, Zuzana
Kožiaková, Miloš Tomeček, Miroslav Halaj Rimaszombatból, František Zvozil, Eugen Csitneky, Mgr. Mária
Štefániková, Vojtech Kocka Nyustyáról, Pavel Joniak,
Ján Korub, ifj. Ján Korub Gernyőpusztáról, Kvetoslava
Gembiczká, Vladimír Bystriansky Meleghegyről, Pavel
Varga, Štefan Bodor Tornaljáról, Mária Tamášová
Alsóvályból, Slavomír Hedvigy Rimabányáról, Barnabáš
Bódy Gömördétérből, Vladimír Kuchta Tiszolcról,
Stanislav Mucha Rimapíláról, Jana Ďuricová Dúsáról,
Štefan Komora Cserencsényből, Andrej Kosik Serkéből,
Ondrej Ruszo Mezőtelkesről, Ladislav Juhász Oldalfaláról, Ján Suja Rimaszabadiból, Jaroslav Slovenčák
Rimakokaváról, Ján Gonda Babinho mostról, Mihályi
Gyula Gesztetéről.
Először adott vért: Dušan Drdoľ Feledről.

dokumentumfilmek
szemléje
az előadás kezdete:

Minden véradónak köszöni
a Vöröskereszt Rimaszombati Területi Választmánya

FOGORVOSI ÜGYELET

december 31., 10.00 – 12.00
december 01., kedd zárva
Karácsonyi akció:

december 22-23. MUDr. Benčík
I. id., Hviezdoslav u. 17., tel.: 56
25 939
december 24. MUDr. Pálešová
M., Osgyán, tel.: 56 94 666
december 25. MUDr. Sekelská
D., Dobšinky AI, tel.: 56 31 566
december 26. MUDr. Sklenková
E., Clementis AI, tel. 0903 554 259
december 29-30. MUDr. Štovčík
M., Sport u. 1, tel.: 56 27 353
január 1. MUDr. Illéšová J., Feled,
tel.: 56 985 37
január 5-6. MUDr. Jurkemik J.
CSc., Gorkij u. 9., tel.: 58 11 009

ÉRTESÍTÉS

A rimaszombati Városi Közterületfenntartó Vállalat
értesíti az érdeklődőket
a fedett uszoda ünnepi nyitva
tartási idejéről:

december 24., 08.00 – 12.00
december 25., 14.00 – 20.00
december 26., 08.00 – 20.00
december 27., 08.00 – 20.00
december 28., 08.00 – 20.00
december 29., 10.00 – 20.00
december 30., 10.00 – 20.00

(kedd, szerda)

EGY VILÁG

17.45

December 20-21.
(csütörtök, péntek)

GYÁVÁK ÉS HŐSÖK
amerikai politikai film
az előadás kezdete:

17.45

December 20-21.
(csütörtök, péntek)

HALÁLBIZTOS

amerikai thriller
az előadás kezdete:

20.00

December 22-23.
(szombat, vasárnap)

FELEZÉSI IDŐ

szlovák tragikomédia
az előadás kezdete:

17.45

december 24-től január 6-ig

December 22-23.

egy órára vásárolt belépő két óráig
érvényes.
Kellemes időtöltést kívánunk!

(szombat, vasárnap)

Advent 2007

* december 18. – Konvergencia
karácsonyi program (VMK)
* december 18-19. 17:45 –
Világ – Dokumentumfilmek Nemzetközi Fesztiválja (Orbis mozi)
* december 19. 13.30 – „Ajándékozz játékot – program a gyerekotthonok lakóinak, ajándékok
átadásával egybekötve (Relax
Szabadidőközpont rendezvénye)
* december 19.11.00 – 15.00 –
„Karácsonyi kívánságok” – kívánsággyűjtés és ajándékozás (Relax
szabadidőközpont)
* december 19. 17.00 – „Betlehemezők” – népi szokások
felelevenítése az evangélikus
templomban (Relax Szabadidőközpont akciója)
* december 21. 14.00 –
Szoborvatás – J. Botto, I. Krasko,
Ľ. Kubáni, T. Vansová és P. K.
Hostinský mellszobrainak leleplezése (Daxner tér)

ELIZABETH: AZ ARANYKOR
angol filmdráma
az előadás kezdete:

20.00

December 28-30.
(péntek, szombat, vasárnap)

AZ ÜGYNÖKSÉG

amerikai film
az előadás kezdete:

17.45

Január 4-6.
(péntek, szombat, vasárnap)

MÉZEGÚZ

amerikai animációs vígjáték
az előadás kezdete:

16.00 és 17.45
Január 4-6.

(péntek, szombat, vasárnap)

FEKETE KARÁCSONY

amerikai-kanadai horror
az előadás kezdete:

20.00
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INGATLANOK

* Minőségi könyvelés. Tel: 0911
846 062

Rendeljen közvetlenül a gyártótól

1394-14

* Legolcsóbb bérlet a városban! (ČSAO
Areál és Gömöri Pékség)
Tel.: 0903 515 109.
880-51
*Lakást veszek Rimaszombatban. Kézpénzben fizetek, nem vagyok ingatlanközvetítő iroda. Tel: 0903531470 19.00
óra után pedig a 047/5634394.
1419-51

*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

* Tornalján veszek régebbi házat. Tel:
0915 801 573

ÁLLATOK
*Eladó sertés. Tel: 0908265466
1425-51

*Nyolchetes, beoltott dobermanok
eladók. Tel: 0905 357 884, 0905
357 993
1478-51

*280 kg-os hízósertés eladó 36 Sk/kgos áron. Tel: 0908 919 567
1479-51

* Eladók választott malacok. Tel.:
0905 544 891 1606-5
* Eladó Rimaszombatban fajtiszta
csivava kutya, nagyon szép. Tel.:
0903 697 783, 0908 964 778.
1511

* Építkezési telek eladó. Tel: 0905
713 670

* Eladók nyolchetes dobermann
kutyák, beoltva. Tel.: 0905 357 884,
0905 357 993

1493-51

1478

* Öt ha föld eladó. Cím a hirdetési
osztályon.

* Eladó 280 kg-os sertés, 36 Sk/kg.
Tel.: 0908 919 567

1501

1479

* Idősebb házat veszek Tornalján.
Tel.: 0915 801 573

* Eladók választott malacok. Tel.:
0905 544 891

1373

1606-5

1373-51

Építkezési telket veszek Rimaszombatban. Tel.: 0905 713 670
1493

EGYÉB

Bartók Béla u. 6., 97901 Rimaszombat
Mobil: 0905 274 324, 0905 711 656
Tel.: 047/56 348 78, 56 319 39 Fax: 047/563 19 41
Mail: poluxrs@centrum.sk, www. Polux.sk

Eladás Quatro
hitelre is

AKCIÓ: 6-kamrás profil – 3-kamrás árában
Műanyag ablakokra
30%-os kedvezmény

Német ALUPLAST profil
MACO vasalás
beüvegezés U =1,0 Wm2/K

Az ablakok és ajtók magasfokú minősége EU-s szinten igazolt. ISO
9001 és ISO 14001
Függőleges ablakredőny 180 Sk/m2 (24 órás expressz szállítási lehetőség)
• Garázskapuk
– 10%
• Műanyag kinti redőny – 10%
• Ablakredőny műanyag és euro-ablakokra * enteiőr anyag redőny * római
redőny * svéd ablak és ajtó tömítés * hajtjhatós kapu fóliák * bogárelleni hálók
* biztonsági ajtók és rácsok
• A külső műanyag ablakok alumínium lamellával is.

ERKÉLYEK BEÜVEGEZÉSE REDŐNYMÓDSZERREL

2623

KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET
2008

EUROMOTEL
Restaurant

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

*Eladó új konyhabútor mosogatóval
együtt (2,80 m) 9000 Sk-ért és Veronika ebédlőfal sötét mahagóni színben
(4 m hosszú) 14 000 Sk-ért. Tel: 0907
346 387
1599-51

* Petrof pianínó és zongoraszék eladó.
Tel: 0911 257 303
1490-1

+ Cserépkályhát veszek. Tel:
047/56 94 753
1498

* Eladó új konyha bútor 2,8 m-es,
mosogató dresszel 9000 koronáért,
valamint Veronika ebédlő bútor,
sötétmahagóni színű 14 000 koronáért. Tel: 0907 346 387
1599

* Eladó pianino Petrof zongora és
ülőgarnitúra. Tel.: 0911 257 303
1490-1

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

Kassai út, Rimaszombat

meghívjuk Önt:
VADÁSZ
ÉTELEINKRE

ELSZÁLLÁSOLÁS
69 Sk-tól

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

KORO, k.f.t

kereskedelmi ügynököt keres a Kassai
régióba. A munka része centrális együttműködés a kereskedelmi
tevékenységben. Követelmény: B típusú jogosítvány, fejlett PC
ismeret, kultivált viselkedés, aktivitás.
Önéletrajzát a vkosin@koro.sk címen várjuk, tel.: 0903/449164.
KORO, k.f.t. munkásokat keres élelmiszergyárba – 3 műszakban.
Követelmény: kitanult pék, cukrász vagy szakács. Tel: 047/58
11 868, 56 33 788
Tel: 047/58 11 868, 56 33 788
2927-1

ÁLLÁS
* Fir Kft. kitanult húsfeldolgozót –
elárusítót keres rimaszombati üzemegységébe. A magyar nyelvet ismerők
előnyben. Tel: 0915 950 349.

1470-51

* Vadex k.f.t. kitanult húsfeldolgozót – elárusítót keres a rimaszombati üzemébe. Magyar nyelvtudás
előny.
1470
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Bútor – A. Laudárová, Bartók

Béla utca 10, Rimaszombat

Köszönjük a kedves vevőknek, akik kifejezték
a megelégedettségüket a vásárlással cégünknél.
Az új évben mindenkinek
sok egészséget és szerencsét,
sok sikert a munkában.

A 2008 évben is szívesen látjuk önöket.

2930-51

CHOV-MIX

üzlet az állatok részére granulátumot,
konzervet, ínyenc falatokat, vitaminokat, samponokat
macskáknak, kutyáknak, halaknak, teknősöknek kínál
és több mint 120 fajta eledelt. Hámok, nyakörvek, vezetők
és öltözetek is kaphatók.

Megtalálnak minket: SNP 22. szám alatt. (múzeum épülete).
Nyitva: Hétfő-Péntek:8.30-17.00, Szombat: 8.00-12.00.

Kedves hölgyek, köszönjük, hogy az elmúlt évben
nálunk választották a kellékeket a ruhatárukba.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánunk és örülünk a következő találkozásoknak. Új
akciókat készítünk az Önök örömére.

ÁLDOTT KARÁCSONYT
MINDEN POLGÁRNAK
S BOLDOG CSALÁDI ÉLETET
AZ ÚJ ESZTENDŐBEN.
ÖSSZETARTÓ SZÖVETSÉGET
KÍVÁN A POLGÁR INFO.
www.rimaszombat.polgarinfo.hu

BOLERO – MOLETKA
Rimaszombat, Vasút utca 9.

2931-51

Szuper akciós árak!
Konyhabútor – méretre:
1512

AUTÓMOSÓ RIMASZOMBAT

Gorkij utcájában (a vasútállomásnál)
Személygépkocsik, haszongépjárművek és tehergépkocsik részére.
Maximális magasság 3,9m, súly 5t.
PRÓBÁLJÁK KI ÖNÖK IS!
A leggyorsabb és legolcsóbb autómosó a városban!

•konyhai bútor 2mx60 cm, szekrénnyel, mosogató résszel már 10 500 Sk-tól + DPH
•ülőgarnitúra 3+1+1			
már 12 800 Sk-től + DPH
•billenős heverő			
már 1 500 Sk-tól + DPH
•garnizs				
már 120 Sk/bm + DPH

Eladás QUATRO részletre is!
Cím: Hajdú Bútor (Nábytok Hajdú), Rimajánosi (Rimavské Janovce) a
kastélyban.
Nyitva tartás: H-P 9-től 17 óráig, szombat 9-től 12-ig.
Tel: 0905 566 298, 0907 586 809

2625-50

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok.

Nyitva tartás 8.00-19.00
Megismerkedhetnek az autómosás legújabb technikájával kefe, vödör és szivacs használata nélkül. Autója ragyogóan tiszta lesz, ön teljesen száraz marad!

ŽALÚZIE Boholy
redőnygyártó és szállító
Rimaszombat, tel: 0905 437 609

2928

BICYKLE – SPORT cég
Hviezdoslav u. 19
Rimaszombat
(a Szociális biztosítónál)
Tel: 0475633764
Választék 100 kerékpárból, 2007-es modellek kiárusítása, 40%-os
kedvezmény Kellys,
Dema, Author típusokra. Eladás részletre
is. Garancia levél és
szervizelés.
Kapható szánka, bob,
korcsolya, hoki.
2898-48,50,51

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
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Az ŠK Tempus teremfutball-bajnokságok eredményei
Az 1996-ban születettek bajnokság rimaszombati fordulóján a hazaiak az előkelő harmadik helyen végeztek.
A végső sorrend:
1. KAC Kassa, 2. Putnok, 3. ŠK Tempus Rimaszombat, 4. VFK
Rozsnyó, 5. FK Erdőbádony, 6. Baník Kálnó
Az eredmények és a góllövők:
ŠK Tempus Rimaszombat – FK Erdőbádony (Badín) 6:0
g.: Galo(3), Polívka, Antalík, Václavik
ŠK Tempus Rimaszombat – Baník Kálnó 10:0
g.: Václavik(2), Galo(2), Boroš(2), Antalík(3), Gilian
ŠK Tempus Rimaszombat – Putnok 1:3
g.: Václavik
ŠK Tempus Rimaszombat – KAC Kassa 1:3
g.: Galo
ŠK Tempus Rimaszombat – VFK Rozsnyó 3:1
g.: Antalík(2), Galo
Az idősebb diákok mérkőzései Peter Mináč tiszolci polgármester kupájáért is jól sikerültek.
A végső sorrend:
1. Dukla Besztercebánya, 2. ŠK Erdőbádony, 3. ŠK Tempus Rimaszombat, 4. FTC Fülek, 5. FAM Poprád
Az eredmények és a góllövők:
Dukla Besztercebánya – ŠK Tempus Rimaszombat 4:3
g.: Ternócky, Polívka, Petrus
FTC Fülek – ŠK Tempus Rimaszombat 2:4
g.: Ternócky(2), Slovák, Polívka
ŠK Erdőbádony – ŠK Tempus Rimaszombat 2:0
FAM Poprád – ŠK Tempus Rimaszombat 0:3
g.: Slovák(2), Kalčík
A legjobb eredményt a 1997-es születésű játékosok érték el, akik az első
helyen végeztek a következő összeállításban: Nôta Július, Mező Péter,
Maňovský Martin, Jakub Čiešok, Alex Szunyai, Galdík Peter, Václavik
Rasťo, Boroš Gabriel, Kršák Erik, Múčik Zsolt, Maďar Štefan, edző:
Milan Špaček.

A végső sorrend:
1. ŠK Tempus Rimaszombat, 2. ŠK Erdőbádony, 3. ŠK Saca, 4.
Dukla Besztercebánya, 5. VFK Rimaszombat, 6. KAC Kassa
Az eredmények és a góllövők:
ŠK Tempus Rimaszombat – FK Erdőbádony 7:0
g.: Boroš(4), Václavik(2), Múčik
ŠK Tempus Rimaszombat – Dukla Besztercebánya 5:0
g.: Václavik, Boroš(2), Maňovský, Múčik
ŠK Tempus Rimaszombat – ŠK Saca 12:1
g.: Boroš(4), Václavik(3), Čiešok(3), Galdík(2)
ŠK Tempus Rimaszombat – MFK Rimaszombat 5:1
g.: Boroš(2), Václavik, Maňovský, Múčik
ŠK Tempus Rimaszombat – KAC Kassa 12:1
g.: Boroš(4), Václavik(3), Maňovský(2), Múčik(2), Galdík
Az 1998-as születésű játékosok a meccseiket Erdőbádonyban játszották,
ahol a második helyen végeztek. A torna legjobb kapusa címet a rimaszombati Július Nôta kapta. Az ŠK Tempus felállítása a következő volt:
Július Nôta, Peter Mezó, Poliak Andrej, Tomáš Kočiš, Martin Balciar,
Richard Lehocký, Norbert Balyo, Morong Jozef, Jakub Hruška, Matyas
Pelle, Dávid Leng, Mário Donát, Mário Várhedy, Rapčan Daniel, Kovács
Peter, edző: Václavik Ondrej.
A végső sorrend:
1. VFK Léva, 2. ŠK Tempus Rimaszombat, 3. ŠK Erdőbádony
Az eredmények és a góllövők:
ŠK Tempus Rimaszombat – ŠK Erdőbádony A 2:0
g.: Balciar, Balyo
ŠK Tempus Rimaszombat – ŠK Erdőbádony B 4:1
g.: Morong(2), Rapčan, Poliak
ŠK Tempus Rimaszombat – MFK Zólyom 0:0
ŠK Tempus Rimaszombat – MFK Léva 0:8
ŠK Tempus Rimaszombat – Juventus Zsolna 3:2
g.: Hruška, Poliak, Morong
Összeállította: ov/he

Újra indult a teremlabdarúgás Feleden
2007. december 7-én, pénteken megkezdődött a feledi
Községi Hivatal szervezésében a teremlabdarúgó
torna a polgármesteri vándorkupáért. A főszervezést
Singlár Csaba vállalta.
Tíz csapat jelentkezett a tornára, ebből négy helyi; a Zigo, a
Casablanka, a Feledi Ifjúsági
Torna Klub és a Feledi Sportcsapat. A többi résztvevő csapat:
Balogfalva, Gesztete, Várgede,
Gömöralmágyi Ifjúsági Csapat,
Bőviba Simonyiból és a Matyas
csapat Rimaszombatból. Nagy
öröm a szervezők számára, hogy
sok fiatal kapcsolódott be a versenybe, ez is bizonyítja, hogy Feleden törődnek a fiatalok szabadidejének értelmes kihasználásával.

A mérkőzéseket ötven néző előtt
Tóth G., Singlár Cs. és Pál D. vezették.
Az első forduló eredményei:
Casablanca – Matyas 3:3 (3:1)
góllövők: Váradi(2), Farkas –
Ruszó(2), Budai. Feledi Ifjúsági
Torna klub – Gesztete 5:1 (3:0) g.:
Výboštek(2), G. Barta(2), Bálint –
Kökény. Várgede – Gömöralmágy
8:5
(4:3)
g.
Karkusz(3),
Balogh(2), M. Greguš, Tamaš,
Koós – Vaš(5). Zigo – FTC 11:1
(5:1) g. Gombala(6), Z. Šťavina,
I. Bernáth, Stanley – Huszti. Balogfala – Bőviba 8:11 (4:3) g.:
Árvai(4), T. Szabó(3), Kati – A.
Czene(6), Trizna(2), Tóth(2),
Vincze.
A következő fordulókat december 14-én, 21-én, 28-án és január
4-én játsszák, melyek eredménye-

it a Gömöri Hírlap 2008-as év első
számában tesszük közzé. A szervezők ezúton is köszönetüket fejezik ki Mihályi Gábor polgármester

úrnak, hogy segíti és támogatja a
torna megszervezését.
Mgr. Pál Dezső
Fotó: Csobo Zsuzsanna

A 2006/2007-es bajnokság győztesei
Álló sor: Váradi, Czene, Tóth, Kuna, Alsó sor: Csank, Kovács, László, Singlár
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A rimaszombati focicsapat újoncfóbiában szenvedett, s az ősz után a hetedik helyen áll

Hiányzott a vezéregyéniség
Legyőztünk két listavezetőt, de „a” listavezetőt
nem, pontokat ajándékoztunk az újoncoknak,
de a vágsellyei Rimaszombat-komplexus
folytatódott, szerezhettünk volna több pontot
is, de június közepén
még az sem volt biztos,
indul-e a csapat az I. ligában. A rimaszombati
focicsapat őszi idényét
értékeljük.
Az ősz története még a tavas�szal kezdődött, az osztályozóban,
ahová őszi bajnokként, feljutási
ambíciókkal kerültek a rimaszombatiak, de a főszponzor tulajdonosváltása után ezeket a terveket
nem tudták megvalósítani. A
Dubnica elleni 5:1-es szezonzáró
mégis sokakat megnyugtatott, az
osztályozóban elért 7. hely ellenére tudunk azért futballozni, s egy
év múlva akár újra megpróbálkozhatunk a feljutással. Nem igazán
így lett.
A pletykák között egyre több lett
a rémhír a futball jövőjével kapcsolatban – az I. ligától a járási III.
osztályig mindenről lehetett hallani. Végül a város hathatós közreműködésével a csapat folytatta,
ráadásul az idénynyitón legyőzte
Losoncot (2:0). Ezek után jött egy
peches vereség az újonc Ólubló
otthonában (0:1), de – különösen
az ezután következő emlékezetes
Inter-elleni győzelem fényében
(2:1) – ez még egyszeri megingásnak tűnt.
Aztán kiderült, ez bizony
akut újoncfóbia. Az Ólubló, a
Tőketerebes és a Privigye trió ellen hat meccsen 5 pontra futotta
Piszáréknak (Ólubló 0:1 idegenben és 2:2 itthon, Tőketerebes 2:3
idegenben és 2:1 itthon, Privigye
2:3 itthon és 1:1 idegenben).
Eközben paradox módon két aktuális listavezető is lógó orral távo-

Gömöri

zott Rimaszombatból (az Inter és
a Vágsellye is éllovasként érkezett,
aztán előbbi 2:1-re, utóbbi 2:0-ra
kapott ki). A jelenleg is élen álló
és a feljutásra leginkább esélyes
eperjesiek ellen viszont nem sok
babér termett az eperjesi Mikuláš
Komanický vezette csapatnak –
0:2 idegenben, 0:0 itthon.
A csapat idegenbeli mérlege általában véve sem valami fényes – két
döntetlen (Kassa B 0:0, Privigye
1:1) és egy győzelem (Vágsellye
1:0), még jó, hogy a vágsellyeiek
Rimaszombat-komplexusban
szenvednek, s a 10. egymás elleni
bajnokin sem sikerült megszerezniük első győzelmüket.
A felemás teljesítmények, jobbrosszabb meccsek eredményeként
jelenleg a gárda a 6. helyen áll (25
ponttal), nem sokkal (7 ponttal)
lemaradva a 2. helytől, de nem is
olyan nagy (7 pont) előnnyel a kiesést jelentő 11. hely előtt.
Hogy mi lehet a többre hivatott
együttes gyengélkedésének az
oka? Például az – a lelátóról legalábbis így tűnt –, hogy nincs igazi
vezéregyénisége a csapatnak. Az
idény elején megválasztott csapatkapitány, Braňo Mráz küzdőszelleme, harciassága, odaadása vitathatatlan, de maga is elismerte,
néha lehetne keményebb a többiekkel. Piszár Józsi 36 éve ellenére
is képes kiváló teljesítményre – de
már nem minden meccsen és nem
90 percen át. Ő már nem dönthet
el minden meccset, ehhez kellene
a többi csatár, de a többi csatár
mintha nem is lenne. Líškát csak
a kihagyott helyzetek miatt jegyeztük meg, Čižmár neve mellett
pedig ugyan négy lőtt gól szerepel,
de ezek egyikét sem lőtte, inkább
kotorta a kapu előtti kavarodásban.

tak a hátvédsor mögött, ami nem
is csoda, tekintve, hogy a védelem
különféle változatai variációk,
kombinációk, permutációk széles
skáláját fedték le az ősszel. Mindezek ellenére a csapat nem egyszer
érthetetlen módon a „ha nem kapunk gólt, ki sem kaphatunk”filozófiára épített, de persze a
toldozott-foldozott védelemben
mindig becsúszott egy góllal büntetett hiba. Így születtek az 1:0-ás
vereségek. Vágsellyén végre nem
védekeztünk görcsösen, meg is
lett az eredménye.

Mindenképp reménykeltő, hogy
az utolsó meccseken már mindegyik, korábban sérült vagy beteg
játékos az edző rendelkezésére
állt, s az utolsó négy meccsen nem
is kapott ki Rimaszombat, pedig
kétszer idegenben, kétszer újonc
ellen játszottunk.
Meglátjuk, mit hoz a tavasz és a
változások a játékoskeretben – az
biztos, hogy a kispadon továbbra
is Mikuláš Komanický ül majd.
Bőd Titanilla
Fotó: he - archív

Amit legszívesebben elfelejtenénk...
LOSONC
–RIMASZOMBAT 4:1...
A szezon legszégyenteljesebb
mérkőzése, melynek még a szépítő gól sem szépítheti az emlékét
– a losonciak kába futballistáink

számára felfoghatatlan sebességgel szaladgáltak közöttük, s
lőttek négy gólt úgy, hogy másik
négy tiszta gólhelyzetet kihagytak. Mintha a szombatiak a pályán
sem lettek volna...

Amire sokáig fogunk emlékezni...
RIMASZOMBAT
– INTER 2:1.

Az ilyen második félidőkért éri meg
meccsre járni. A szünetben 1:0-ra
vezetett az Inter, de fordulás után
a szombatiak egyik nagyszerű támadást a másik után vezették. A
kiváló játékra vevő volt a közönség

is, s régen tapasztalt eufóriával
biztatta a csapatot, melyben nagyszerű napot fogott ki Piszár: előbb
szabadrúgásból egyenlített, majd
remek átadása után Zsivanovics
belőtte a katarzist és három pontot jelentő gólt. Sok ilyen meccset
szeretnénk látni tavasszal!

Kapusaink, Pulen Géza és Dušan
Kuciak tehetségét nem vitatjuk,
de néha rendkívül kiszolgáltatot-
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