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Rimaszombati Húsvár
Bartók B. 24, Rimaszombat

AkciÓ: hurka 77 Sk/1 kg
disznózsír 16 Sk/1db/500 g
Vasút u. 9, Rimaszombat

Különfélék
Wass Albertre
emlékeztek

Rimaszombatban is tisztelegtek az író-költő fejedelem
előtt január 8-án, s Koltay
Gábor legújabb filmjének
vetítésére gyűlt össze. A
szervező, a Bástya Egyesület
elnöke, Vörös Attila köszöntötte a jelenlévőket, és átadta a szót Bedécs Lászlónak,
a HVIM helyi és felvidéki elnökének, aki méltatta Wass
Albert munkásságát és írói
érdemeit. folytatás a 2. oldalon

Farsangra
beköszöntött a tél
Fotó: Homoly Erzsébet

Rajt egy jobb irányba
Akadálymenetes járdák
Rimaszombatban
A Városi Képviselő-testület december 11-i ülésén
Božena Gecková képviselőasszony az iránt érdeklődött, hogy mit tesz a város annak érdekében,
hogy megkönnyítsék a mozgássérültek illetve a
babakocsival közlekedők közlekedését a város járdáin. A Városi Közterület-fenntartó Vállalat jelezte,
hogy a most felújításra kerülő járdákat már akadálymentessé teszik, s az anyagi lehetőségeiktől
függően jövőre is folytatják. (j)

Ipari park a kaszárnyában
A Városi Képviselő-testület tárgyalja, s jóvá is
hagyta a város azon szándékát, hogy Ipari Parkot
alakítsanak ki az egykori kaszárnya területén.
Tavaly a kóreiai Sewon ESC már megtelepedett
ott, s jelenleg 680 alkalmazottja van a KIA alkarészeinek összeszerelésére, de újabb épületrészeket is szeretnének megvásárolni, ahol Hyundai
elemeket szerelnének, s ezzel a foglalkoztatottak
száma 1700-ra nőne. A német Kissling cég is zöld
utat kapott, 50 fő alkalmazottja van elektronikai

alkatrészek gyártására. A kaszárnyában idén megkezdi működését, s munkásainak a számát a duplájára növeli. Ehhez további épületeket is szeretne
itt felépíteni. Az érdeklődését a közelmúltban egy
magyarországi cég is kifejtett (róluk bővebben
következő számunkban), épületelemek összeszerelésével szeretnének itt foglalkozni – tájékoztatta
lapunkat Kovács László, a VH elöljárója. (moly)

Január 28-án
átadják a jégpályát
December 17-i kezdéssel és 20-i befejezéssel sor
került a kivitelező és a beruházó között a rimaszombati téli stadion átvételére.
Olyan hiányosságokat állapítottak meg, mely az
időjárás kedvezőtlen állása miatt nem tudtak teljesíteni. 2007. márciusa helyett csak májusban bocsátották építkezés alá a területet! A jégpálya készen van, január 4-én, a polgármester ígéretéhez
hűen, el is készítették a jégfelületet. Január 9-én
technológiai ellenőrzésen is sikeresen „túlesett”. A
besztercebányai TÜV SÜD Slovakia k.f.t elégedett
volt, s formális jelölésbeli apró hibákra hívta fel a
figyelmet. Január 28-án 10 órai kezdettel a 0 fázisban elvégzett munkákat át is adják. (he)

A városi közterület-fenntartók készenlétben voltak,
sóztak, havat túrtak, lapátoltak az elmúlt hetekben. A
Járási Közlekedés Rendészet
elégedett volt a munkájukkal. Karban tartanak 70 km
utat, 37 km járdát, 18500 m2
parkolót. A magán tulajdonban lévő telkek előtti teret és
parkolókat a hótól a tulajdonosoknak kell letisztítani.

Kidobott
karácsonyfák

Rimaszombatban is kön�nyen megszabadultak a
karácsonyfáktól. Tamásfala
és a Kishonti utca környékén találtak kidobott fákat.
Előfordult, hogy az ablakból landolt a fenyő. Emberi
hanyagság magas fokon! A
közterület-fenntartóknak
okoztak ezzel plusz munkát.

Újra termelés a
dohánygyárban

Az egykori dohánygyár épületében január végén 40 fővel
beindul a próbatermelés. A
CE Europa társaság, az olasz
Campagnaro Elektronica cég
120-ra szeretné emelni a
munkások a számát. moly
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Még mindig lopják a fát a dúsai erdőkben

Őrzik majd az erdőket?
Évek óta rendszeresen lopják a fát a Dúsa
úti lakótelepen élők. A többségük, – akiknek a tartozásai mellett lekapcsolták a fűtést, az áramot és a vizet –, a lakását fűti
a lopott fával, de szép számmal akadnak
olyanok is, akik a lopott fát eladják.

A

hogy Ing. Katarína Eliášovától, a VH Jogi
és Vagyongazdálkodási Osztályának
a munkatársától megtudtuk, a város korábban is kereste a megoldást az erdő akkori tulajdonosával, s felajánlotta a lehetőséget az
ott lakóknak, hogy besegíthetnek a kitermelésben, amiért cserébe a hulladékot hazavihették volna, de a gyakorlatban ezt sohasem
tudták kivitelezni. Az illegális fakitermelők
közel 300 ezer koronás kárt okoztak.
Január elsejétől a képviselő-testület döntése alapján a nyustai LES KORP bérli a városi

Hírmorzsák
Kényelmesebb busz

Még karácsony előtt üzembe helyezték azt
az új városi buszt, amely a Nyugat lakótelep
és az autóbuszállomás között közlekedik.
Főleg az idősebbek örültek a TEDOM márkájú busznak, amely egyenesen a třebíči gyártótól érkezett, mert sokkal kényelmesebb,
alacsonyabbak a lépcsők, akadálymentesített, könnyebb a felszállás gyerekkocsival, és
még jól látható, digitális órával is rendelkezik. (j)

Ülésezett
a városrészi bizottság

Hatszor ülésezett tavaly a Nyugat lakótelep,
Szabadka és Kelecsény városrészek bizottsága, s elsősorban a lakók panaszainak a megoldására helyezték a fő hangsúlyt. Megállapították, hogy remek volt az együttműködés

erdőket, s ők is keresik a megoldást a tarthatatlan helyzetre. Tudják, hogy az ott lakók
igen rossz szociális körülmények között élnek, de szeretnék elkerülni a károkat és az
esetleges baleseteket is, hiszen a fakitermelés ideje alatt nem csak felnőttek, hanem
kisgyerekek is járják az erdőt. A társaság
képviselőjétől, Rastislav Antaltól megtudtuk,
hogy találkozót kezdeményeztek a lakótelep
képviselőivel, hiszen szeretnék megakadályozni a még ép, életerős fák elpusztítását,
s felajánlották a lakóknak, hogy a hulladékot feldolgozhatják. Cserébe azt kérik, hogy
munkaidőben ne látogassák az erdőt és segítsenek az erdészeknek a hulladék feldolgozásában. Amennyiben a lakótelepen élők
nem lesznek partnerei a cégnek, akkor radikálisabb megoldáshoz folyamodnak, s őriztetni fogják az erdőket.
kan/jdj, fotó: a szerző

Lapszélre
A Szent Korona ereje
Homoly Erzsébet,szerkesztő

A

z évfordulók sokaságában olykor a
legfontosabbról feledkezünk meg.
Persze relatív, kinek mi a fontos, de számomra lényeges megemlékezni, hogy
nemzeti ereklyénk harminc évvel ezelőtt
került újra magyar földre, de megérzésem szerint nem a megfelelő kézbe. 1978.
január 6-án a Szent Korona a Magyar
Nemzeti Múzeumba majd 2000 első napjától a magyar Országház kupolatermébe
került. A mai többségi magyarság nem
tulajdonít neki jelentőséget, s nem foglalkozik az ősi eredetével. Pap Gábor koronaszakértő szerint pedig, ha a korona
történetéhez nyúlunk, krimivel találjuk
szembe magunkat. Akkor meg gaztettek
tömkelege munkál/t a Szent Korona ellen... Kozmikus sugárzását gyengíti, hogy
ősi népünket kiirtsa, tönkre tegye?! Koronánk az Aranykorban épülhetett, úgy,
hogy magába foglalta a Kárpát-medencét az erdélyi aranymívesek és az egykori
alföldi tengerből származó gyöngyök jól
ismert hatásának köszönhetően. A magyarellenes propaganda, melyben sajnos
a magyar a magyarnak is farkasa, meghamisította az elemeket, kupolájáról a turult keresztre cserélte, megsemmisítette
hatóerejét. Az utolsó Táltos jóslata szerint
azonban az elidegenítés és gazdátlanság
(ezt szenvedjük most) után visszanyeri
régi életét, s újra éled a magyar. Sokszor
joggal hihetjük, hogy nemzetünkön már
csak ez a táltosi jövendölés segít!

a Városi Hivatallal, folyamatosan minden
panasz terítékre került és eljutott a végső
megoldásig. Utolsó, december 19-én tartott
ülésükön elfogadták a jövő évi terveket is. (j)

folytatás az 1. oldalról

Felújították
az onkológiai klinikát

Mozdulatlan meghittségben mintegy két
órán együtt érezhettük annak az ideálnak a belső szabadságra törekvő tanítását, amelyet az író műveivel közvetít.
Peregtek az Adjátok vissza hegyeimet!
című életrajzi-dokumentum film kockái,
főszerepben Rékasi Károllyal, aki elindult,
hogy felkutassa, mitől is értékes, feledhetetlen Wass életművének identitásbeli
ereje. Végigvonul életének sorscsapásain,
csalódásain. A film végén Wass Albert
mindannyiunkat felszólít, ébredjünk fel,
hogy újra nemzetté váljunk, s szépet és
hasznosat cselekedjünk a magyar közösségért. Éltető szavait, nemzeti patriotizmusra nevelő írásait a Tompa Mihály
Könyvesbolt gazdag kínálatából meg is
vásárolhatták a megemlékezők. homoly

Január nyolcadikán Besztercebányán átadták a gyerekkórházban a felújított onkológiai és hematológiai klinikát. Hasonló
felszereltségű klinika eddig csak Pozsonyban
és Kassán működött, így most már egész Közép-Szlovákiából ide jöhetnek a beteg gyerekek – mondta lapunknak Ladislav Laho, a
kórház igazgatója. A rimaszombati Martin
Sucháč Alapítvány több mint félmillió koronával járult hozzá a kórház éttermének a felújításához. Zlatica Sucháčová, az alapítvány
képviseletében elmondta, hogy anyagilag is
támogatják a kivizsgálásokat, s főleg azokon
szeretnének segíteni, akiknek a családjában
a betegség öröklődhet. (kk/j)

Még holtában
is félnek Wass Alberttől
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Felelősségteljes munkát végeznek-e
a posta alkalmazottjai?

Felzárkózunk?!

Egyre több fiatal vállal munkát külföldön,
főleg Angliában. Teszik ezt azért, mert
sajnos hazánkban nem találnak munkát,
esetleg, ha találnak is, nagyon alul vannak
fizetve.

A

zok, akik családot alapítanak, nagyon
nehéz körülmények között élnek. Nem
kapnak megfelelő támogatást a lakásvásárláshoz, ha pedig kölcsönt vesznek fel, akkor
a megélhetésükhöz kevés pénzük marad, ha
pedig még gyerek is van, akkor egyenesen
katasztrofális a helyzet. Próbáljon az állam
bácsi 4000 koronából megélni. Egyáltalán
nem kell azon csodálkozni, hogy menekülnek a fiatalok. De a szegénység nem csak
a fiatalokat érinti, hanem az ország hatvan
százalékát, beleértve a nyugdíjasokat is. Miért kényszerülnek a nyugdíjasok arra, hogy
dolgozzanak? Nekik már pihenniük kellene,
gond nélkül. Nagyon sok az elkeseredett, kilátástalan helyzetben élő ember. A fiatalok
ezt mind megtapasztalják, s ők az ilyen életből nem kérnek, inkább választanak egy idegen országot a megélhetésükhöz. Igaz, hogy
keményen kell dolgozniuk, viszont megbecsülik a munkájukat, így aránylag elég jól

Olvasói levél
Tisztelt Gömöri Hírlap
szerkesztősége!
Szeretettel üdvözlöm Önöket, és kívánok
az új szerkesztőségnek sok sikert és sok olvasót a következő évben. Egy kérésem van,
hogy kicsit nagyobb betűkkel írjanak, mert
néha olyan apró. Köszönjük a tájékoztatást,
de ha lehetséges, ami a Zvestibe van, abból
is lehetne írni. Még a jövőben lehetne eseménynaptárt, vagy fakanalat, verset írni. Én
egy szorgalmas olvasójuk vagyok, régebben
cikkeket is adtam. Szeretem ezt az újságot
és propagálom a Magyar Nyugdíjas Körben
is, ami a Magyar Közösségi Házban működik. Egy héten egyszer járunk két órát. Szívesen meghívnánk önöket egy riportra. Az
egész szerkesztőségnek kívánok sok erőt,
egészséget, és igazi örömet az új év minden
napjára.
Tisztelettel : Hadobásné

Tisztelt olvasónknak nagyon szépen köszönjük a levelét és a tanácsait. Az új esztendőben
mi is hasonlókat kívánunk. S várjuk továbbra
is leveleiket, amelyekkel segítik a munkánkat. (szerk.)

keresnek. Jövőre valószínűleg bevezetik az
eurót, de ahhoz, hogy az életszínvonal, a létminimum emelkedjen, semmi esélyük sincs.
Nagyon sokat kell még ahhoz tanulni egyes
intézményeknek, hogy felzárkózhassunk a
fejlettebb európai uniós országokhoz.
Olyan esetről szereztem tudomást, aminek nem szabadna megtörténnie. Egy illető Angliába küldött csomagot a lányának,
amelyben finom disznótoros kóstoló volt, s
amit a lánya még két hónap után se kapott
meg. Több mint valószínű, hogy a pozsonyi
postán rekedt meg, vagyis tűnt el. Nagyon
sok panasz van rájuk. Tudomásom szerint
a televízió is foglalkozott hasonló esettel.
Ott, ahol felelősségteljes munkát végeznek,
igen meg kell válogatni a munkásokat, mert
szerintem a csomagot vagy csomagokat ők
tüntetik el, nem gondolva arra, hogy a tettükkel milyen szégyent hoznak hazánkra.
Ki a hibás? Olyan éhesek lehetnek a posta
alkalmazottjai, hogy képesek elfogyasztani
más tulajdonát? Miért nem fizetik meg őket
rendesen, hogy ilyen eset ne történhessen
meg? Folyik itt egyáltalán felzárkózás?

Csölle Edit

Magasabb
adók és illetékek
A rimaszombati képviselő-testület december 11-i ülésén a lapunk tavalyi karácsonyi számában említett programpontok mellett még számos további
javaslatot és előterjesztést megtárgyalt,
s elfogadott. így határozatot fogadtak el
a szolgáltatások nyitva tartási idejének
a módosításáról, a parkolási rendről, az
új parkolási kártyákról a helyi adók és a
szemétdíjak összegének a változásáról is.
Mivel a város évente 20-23 millió koronát
fizet a városi hulladék likvidálásáért, s az
illetékekből származó bevétel mindössze
17 millió koronát tesz ki, az illeték ös�szegének a felemelése mellett döntött.
Kedvezményben azok részesülhetnek,
akik tartósan nem tartózkodnak állandó lakhelyükön valamint a hetven évnél
idősebbek. Az illeték összege 540-ről 580
koronára emelkedik, míg a jogi személyeknél 8 százalékos emelés várható. De
emelkednek a helyi adók és illetékek is.
Részletes információk a város honlapján
(www.rimavskasobota.sk találhatók). jdj
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Ankét
Megkérdeztük
a képviselőket
1. Mi a véleménye a december 12-én elfogadott költségvetéssel kapcsolatban?
2. Támogatja-e a Ferenczy István Alapiskola megszüntetését?
Bán Zoltán
1. A költségvetés nem egészen tökéletes, s egyes tételeket át lehetne alakítani.
Gondolok a hivatal üzemeltetési költségeire, amelyet
jelentősen le lehetne csökkenteni. Pozitív, hogy konkrét építési akciók is szerepelnek benne (pl. a tamásfalai
út felújítása). Ez első lépés, hogy komolyan gondoljuk a város szépítését. A civil
szféra is kap bizonyos pénzeszközöket,
ami valamelyest az én erőfeszítéseim
eredménye is.
2. A Ferenczy István Alapiskola emberi
mulasztások miatt került méltatlan helyzetbe. Felháborító, hogy az egyik magyar
iskolában rekordszámú, 57 ötödikes is
van, míg a másikban nem nyithattak ötödik osztályt. Még mindig nem késő, az
egyik iskolából átvezényelni annyi gyereket, hogy ott is megnyílhasson a hiányzó
osztály. Borzasztó nagy kudarcot jelentene az életemben, ha az iskolát tényleg
bezárnák.

Vas Vilmos
1. A 2008-as költségvetés a
városunk körülményeihez
képest megfelel az adott lehetőségeknek.
2. Csak egy kiragadott probléma az iskolaügy valós
gondjai közül – nem az igazi megoldás. A
helyzetet az összes helyi problémát felvázolva lehet csak kezelni.

Sebők Valéria
1. A költségvetés alapnak
számomra
elfogadható,
úgyis lesz még három-négy
módosítás. S ha már módosítunk, akkor az iskolaügyre
és az utcák karbantartására
kellene több pénzt fordítani, ugyanis katasztrófa, ahogy Rimaszombat kinéz.
2. Hogyan támogathatnám én, aki első
igazgatója voltam az iskolának? Február
végéig kiharcoltuk a halasztást, s addig
a két igazgató feladata megegyezni. Bán
Zoltánnal már összehívtunk egy egyeztető fórumot, ahol ugyan elhangzottak
pozitív ígéretek is, de én már bízni sem
merek benne, hogy létrejön egy mindenki
számára elfogadható megoldás.
Kérdezett: jdj, fotó: he
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Közélet

Toplista játék
Új rovatot indítunk a rimaszombati
Tompa Mihály könyvesbolt támogatásával, amelyben könyvekről és hanghordozókról olvashatnak. Minden hónapban közöljük a könyvesbolt eladási
listáját, s egy kérdés helyes megválaszolása esetén értékes könyveket is
nyerhetnek.

2008. 1. 14.

Új évi beszélgetés Gál Zsolt politológussal

A felkészülés évébe léptünk

A decemberi toplista:
1. Madách kalendárium
2. Lőrincz L. László: Thumo I-II.
3. Müller Péter: Örömkönyv
4. Stahl Judit: Gyors szárnyas ételek
5. Stahl Judit: Gyors olaszos tészták
6. Stahl Judit: Gyors édességek
7. Vujity Tvrtko: Pokoljárás
8. Hugh Laurie: A balek
9. Árpa-Bochkor-Gesztesi: Macsópapák
10. Felsőoktatási felvételi tájékoztató
Ebben a hónapban Juhász
János Pókhálóban c. regényét ajánljuk, amelyet a
Madách Posonium adott
ki. A szatirikus regény az
első Csehszlovák Köztársaságban játszódik, s fiktív hősei mellett a kor legismertebb politikusai, mint
Hlinka, Masaryk és Beneš is megjelennek a könyv lapjain. Varga János, akinek
a figuráját önmagáról mintázta a szerző,
szinte a véletlen folytán bekerül a Tisztelt Házba, ahol igen sok furcsa kaland
esik meg vele, míg rájön, hogy a politika úri huncutság. De addigra hőseink
már egy trágyadombon találják magukat a keleti végeken. Ha jól válaszol az
alábbi kérdésre, s a helyes választ 2008.
január 25-ig beküldi szerkesztőségünk
címére, megnyerheti a kötetet.
Mikor fogadta el a szlovák parlament a Hlinka érdemeivel foglalkozó
törvényt?

Megújuló hagyományok
A tizenkét települést alkotó Putnok és
Térsége Társulás tizenkilenc hónapon
keresztül humánerőforrás-fejlesztési
programot folytatott a térségben élő
hátrányos helyzetű és pályakezdő nők
számára, hogy jövedelemszerző tudáshoz juttassa őket. Az Európai Uniós projekt által Népi kézművesség és
gasztronómia címmel tartottak tizenhat fő részére 760 órás sikeres szakmai
képzést. Hét fő számára hat hónapig
tartó foglalkoztatást biztosított. Elősegítették a gömöri hagyományok megőrzését, és a résztvevők visszakerültek a
munka világába. (he)

A

Bátkából származó Gál Zsolt ma a pozsonyi Comenius Egyetem Politológia
Tanszékének Bölcsészettudományi Karán
tanársegéd. Ez évben védi meg a Budapesti
Corvinus Egyetemen a doktori disszertációját. Írásait, elemzéseit gyakran olvashatjuk
különböző lapok hasábjain. Most az esztendőforduló kapcsán a Gömöri Hírlap olvasói
számára kértük meg, hogy foglalja össze,
milyennek is látta az elmúlt évet, s mit is
várhatunk idén.
Hogyan értékeled a 2007-es évet?
2007 a szlovák gazdaság rekordéve volt.
Az ország bruttó nemzeti terméke soha nem
látott mértékben, 9 % körüli tempóval nőtt,
lendületesen emelkedett az ipari termelés, a
kivitel és a foglalkoztatottság. A kedvező folyamatok jórészt a külföldi befektetések által felpörgetett termelésnek (mindenekelőtt
az autóiparban) és a beruházásoknak köszönhetőek. Szlovákia az autógyártás terén
(a lakosság számához viszonyítva) a világ
élvonalába került, és 1-2 éven belül világelső
lehet. További pozitív fejlemény, hogy megnyíltak a schengeni övezet határai, de ami
ennél is fontosabb: egy sor uniós tagállam
törölte el a munkaerő szabad mozgását korlátozó rendelkezéseit. Ennek köszönhetően
már megközelítőleg 220 ezer szlovák állampolgár dolgozik külföldön, jórészt az Európai
Unió többi tagállamában (mindenekelőtt
Csehországban, Nagy-Britanniában, Magyarországon és Írországban). A külföldi munkavállalás és a hazai új munkahelyek létrejötte
együtt vezetett a foglalkoztatottság látványos növekedéséhez, a munkanélküliség
történelmi mélypontra süllyedt.
Mi remélhető az új esztendőben?
A kedvező tendenciák folytatódni fognak,
a növekedés fő motorjává az autóipar mellett az elektrotechnika válik, Szlovákia LCDképernyők gyártásában is „nagyhatalom”
lesz (lásd a Sony és a Samsung új üzemeit).
A növekedés tempója azonban mérséklődni

fog. A gazdasági expanzió komoly korlátokba ütközik: a nem megfelelő infrastruktúra,
a szakképzett munkaerő hiánya, a világgazdaság és a fő exportpiacnak számító európai
gazdaságok lassulása. A növekedés azonban
így is messze meghaladja az uniós átlagot.
Emellett a legfontosabb esemény kétségkívül a közös európai valuta, az euró bevezetése lesz. 2008. május végére eldől, vajon
Szlovákia megfelelt-e a közös európai pénz
bevezetéséhez feltételként szabott kritériumoknak. Ha igen (az elemzők ennek jelenleg
85 %-os esélyt adnak), akkor 2009. január elsejétől csatlakozhatunk az euró-övezethez.
Az előttünk álló év így a felkészülés éve lehet, elsősorban a lakosság tájékozottságán
kell javítani.
Milyen téren hoz újat, változást?
A gazdasági fejlődésben új elem lehet
az akut munkaerőhiány. A munkanélküliek
számának gyors csökkenése valószínűleg
megáll. Az állástalanok nagy része jelenleg
nem akar dolgozni, nem képes erre, vagy
nincs megfelelő szakképzettsége. A gyárak
egy jelentős része kénytelen külföldi munkavállalók után nézni, ezek száma több
ezerrel nőhet, ami szintén teljesen új jelenség. A társadalomnak lassan szembesülnie
kell majd a növekvő bevándorlással. Ezzel
párhuzamosan persze a külföldön dolgozó
mintegy 220 ezernyi szlovák állampolgár
száma nem módosul jelentősen. A hátrányos
helyzetű, elmaradottabb régiók valamelyest
felzárkózhatnak. Már ezekbe a térségekbe is
egyre több beruházás érkezik. A hátár menti
térségekben a határellenőrzés megszűnése
és a szabad átjárás hozhat valami fejlődést.
Az ország régiói közötti fejlettségi szakadék
azonban csak valamelyest fog enyhülni,
megszűnni semmiképpen sem, mivel a fő
okok (földrajzi távolság, gyatra infrastruktúra, szakképzett munkaerő hiánya) jórészt
továbbra is megmaradnak.
Kérdezett: Balázs Emese
Fotó: archív
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A 2007-es esztendő második felének
krónikája a Gömöri Hírlap hasábjain
folytatás az előző számból
2007. június 25. * Szerkesztőt keres a Gömöri
Hírlap. Anna Škopíková küldetése – segíteni
embertársainak. Cifruš István fogadta a véradókat. Hanván életnagyságú szobrot emelnek Tompának. Nagybalog nyerte a TLSZ
kupáját.
2007. július 2. * A rimaszombati képviselők
támogatták a Városi Futball Klub PT megalakítását. Sikeres várjátékokat rendeztek Füleken. Bemutatkozott a tízéves Fundament.
Aktívabb médiapolitikát szeretne az MKP.
Solymos József táltos volt a Tompa Mihály
Klub első vendége.
2007. július 9. * Új köntösben a város járdái, utcái. Újabb szociális lakások építését
kezdték el Gesztetén. Deresk, az egykori
fazekasfalu a fejlődés kapujában. Húsz éve
hunyt el Dúdor István. Mihalčák Gabriella és
Farsang István kapták a Pásztor Mária Alapítvány díjait. Három érmet szereztünk az
eslővi Karate Világ Kupán.
2007. július 16. * Kinek akaródzik itt dolgozni? – látogatás a Sewon cégben. Kuntapolcán
még él az ősi öntőmesterség. A Csodamalom
Bábszínház Gömörben turnézott. Farkas Veronika Dúdor Istvánra emlékezett. Elkezdődött az I. labdarúgó liga őszi fordulója – győzelem Losonc ellen.
2007. július 23. * Kurincon a sportolási lehetőségek biztosítottak. Bemutatkozott Serke,
ahol a XVI. GMKÜ résztvevői is találkoztak.
Danis Tamás volt az Életutak szezonzáró
vendége. Gömöriek a Nagyváradon megrendezett Kárpát-medencei Nyári Egyetemen.
2007. július 30. * Aláírásgyűjtést kezdeményeztek az osgyáni és a tornaljai elkerülő
utak sztrádadíja ellen. Járásunkba látogatott
Anina Botošová, az SZK roma közösségért
felelős kormánybiztosa. Elégedetlenkedő
alkalmazottak a Sewonban. Hetedszer rendeztek falunapot Balogfalán. Nagybalogiak
jártak Csetneken. A kerékpárosoktól féltik
az erdőt? Gömörszőlősi nap a Gömör-Tornai
Fesztiválon.
2007. augusztus 13. * Új szerkesztők (Dósa
Andrea, Homoly Erzsébet) a Gömöri Hírlapnál. A hatvan éve történt csehországi deportálás margójára. Találkoztak Balogvölgy
falvai. Gömörszőlősi falunap felvidéki résztvevőkkel. Lévárt, az egykori fazekasfalu a
hagyományőrzés mezején. Két fényképész
akcióközelben – Gecse Attila és Mács István.
2007. augusztus 20. * Tatarozzák a téli stadiont. Rimaszombatban is működik az emberi jogok regionális irodája. Felújították a
Gömör-Kishonti Múzeumot és a cserkészotthont. Rimajánosiban a Sugár csajok a
menők. Ötven éves Jacsmenyik József festő-

művész. AngyalRockfesztivál Ajnácskőn.

2007. augusztus 27. * Fellobbant a Magyar
Szolidaritás Tüze Rimaszombatban is. A rimaszombati képzőművészeti iskola is új
külsőt kap. Újra benépesült a Kézműves
Központ Várhosszúréten.
2007. szeptember 3. * Rimaszombatba érkezett Anton Michalík gyalogló. Elkezdődött
az új tanév iskoláinkban is. Száz éve született Szabó Gyula képzőművész, költő. Falunap Hanván, nyári Balog-völgyi fesztivál
Bátkában, kézműves tábor Sajógömörön.
Beszélgetés Jankósik Zoltán sajógömöri polgármesterrel.
2007. szeptember 10. * Egy csésze kávé Majoros Albinkával és Benkő Lászlóval. Gömöri
Lovasnapok Serkében. Rege a szakállas farkasról.
2007. szeptember 17. * Harmadszor rendezték meg az Atrium Artot, a színház és zene
fesztiválját. Biciklitúrán voltak a református
gimnazisták. Czikora János rendező hazalátogatott szülővárosába. Tízéves a Misztrál
együttes. Abafalán gyakorlatoztak a kis tűzoltók. Dénes György, a barlangok nagy kutatója.
2007. szeptember 24. * Tanévnyitó szentmise Balogfalán. Egy csésze kávé Kovács Attilával. Ismét Gömörben koncertezett a Kicsi
hang együttes. Még mindig él a kézilabda
Rimaszombatban.
2007. október 1. * Versenyeljárást írnak ki a
városi erdők bérlésére. A Kissling cég Rimaszombatban terjeszkedik. Mini-futballpályát
adtak át a rimaszombati gimnáziumban.
Bemutatkozik Hanva, s Igo Aladár fafaragó. Közösségformáló falunapot tartottak
Sajógömörön.
2007. október 8. * Módosították a város költségvetését. Megerősödik a városi rendőrség.
350 éve született Thököly Imre. Képriport és
ankét a XXV. Gömör-Kishonti Vásárról.
2007. október 15. * Egyre több a kóbor- és
tiltott helyen sétáló kutya. Felújítás alatt a
rimaszombati református templom. Marek
Madarič kulturális miniszter a GömörKishonti Múzeumban. Román és erdélyi
irodalmárok valamint Nagy Kálmán nyugalmazott huszárezredes Rimaszombatban.
Hubertus verseny és akadályhajtás Csízben
és Rimaszécsen.
2007. október 22. * Ötven éves Cifruš István,
Rimaszombat polgármestere. Megnyitották
az V. Győry Dezső Kulturális napokat. Ankét
a szlovák-magyar viszonyról. Interjú Zsélyi
Katalinnal. Rimaszombat mártírja – ifj. Fábry
Zoltán. Egy csésze kávé Szőke Attilával.
Agócs Gergely Gicén.
2007. október 29. * Begyűjtötték a veszélyes

hulladékot. Beindult az MKP helyi honlapja.
Pécsváradon jártak a szakközépiskolások.
Megemlékeztek a reformáció emléknapjáról.
2007. november 5. * Nyustyai cég bérli a rimaszombati erdőket. Tompa szobrot avattak a református gimnáziumban. A lakosok tanulgatják a hulladékgazdálkodást. I.
Szombathy Viktor emléktúra a Szinyec hegyre. Gesztetében járt a Batyu Színház. Bemutatkozik Rézműves Róbert népdalénekes.
2007. november 12. * Befejeződött a rimaszombati városháza felújításának első szakasza. Az egykori akasztóhegyi és tamásfalai óvodák sorsa. Vadkerti István előadása
a Tompa Mihály Klubban. Vendégcsalogató
Beretkébe. A falvakon idén is köszöntötték
a nyugdíjasokat. Látogatóban Pósa Lajos felújított budapesti síremlékénél. Egy csésze
kávé Gál Tamással. Brutális gyilkosság Serkében.
2007. november 19. * Készül a városfejlesztési koncepció Rimaszombatban. Az Emberi
Jogok Közép-Európai Bizottsága monitorozza a Serkén történteket. Vendégcsalogató
Rimaszécsbe. Közterületen támadták meg
a tudósítókat. Dráfi Mátyás színművész köszöntése. Csiha Kálmánra emlékezünk.
2007. november 26. * Új főszerkesztője van
a Gömöri Hírlapnak Juhász Dósa János személyében. Rimaszombat felkészült a télre
és az ünnepekre. Civil kavalkádon a Gömöri
Hírlap. Tehetséggondozás a kistérségben.
Falkó vitéz járt Péterfalán – avagy egy verseny utóhangjai. Dísztökök és félresikerült
angyalok Szepsiben.
2007. december 3. * Békés, erőszakellenes
emlékfelvonulás Serkében. Ankét a Gömöri
Hírlapról. Egy csésze kávé Povinszky Elvirával a Győry Dezső Napokról. Vendégcsalogató Sajólénártfalvára. Nívódíj nélkül maradt
Gömör Dunaszerdahelyen.
2007. december 10. * Civil önépítkezés – de
hogyan? A romatelep gondjaival ismerkedtek. Pósa Lajos ébresztése. Vendégcsalogató
Péterfalára. Magas színvonal, remek szervezés Bátkában a Dobré slovo szavalóversenyen. Karácsonyi játék a Gömöri Hírlapban.
Csak Nagyrőce futballcsapata okozott csalódást.
2007. december 17. * Költségvetés és megszüntetésre ítélt alapiskola. Gépészeti iskolák országos versenye. Ünnepi készülődés a
vidék iskoláiban. Tamás Ilonka néni régi karácsonyai. Egy csésze kávé Kovács Magdával.
Szendreiék karácsonya. Karácsonyi étkek
Sebőkné módra. Újraindult a teremlabdarúgás Feleden. Hiányzott a vezéregyéniség a
rimaszombati futballban. Összeállította: jdj
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Ildikó után Ágota, a fodrásznő következik

Beszélgetés Rák Viktóriával

Igen zsúfolt és mozgalmas éve volt Rák
Viktória színésznőnek, aki bár csak tavaly
végezte el a főiskolát, mégis egy csapásra
egy ország kedvence lett, sőt nem túlzás,
ha azt írjuk, hogy ő lett a legismertebb
szlovákiai magyar, aki még agyonszerepeltetett politikusainkat is megelőzné egy
képzeletbeli toplistán.
Viki a sok-sok munka után karácsonykor kicsit megpihent, s végre a szülei mellett találkozhatott Fehéroroszországban légióskodó bátyjával, Robival is. De amíg a Markíza
televízió nagy sikerrel ismétli a Szomszédok
egyes régebbi részeit, Viki már a JOJ televízió
legújabb sorozatának a címszerepére készül,
de szívesen játszana Füst Milán Boldogtalanok c. drámájában és a Liliom Julikájájának
a jelmezét is magára öltené.
Ez a beszélgetés a Pozsonyi Casinóban készült, ahol először is azt kérdeztem, hogy
tudja összeegyeztetni a pozsonyi forgatást
a kassai színházi tagsággal.
Sehogy. Már felmondtam a kassai Thália
Színházban, s ennek két oka is volt. Egyrészt
a színház művészeti vezetője nem ajánlott
fel olyan szerepeket, amelyeket szívesen eljátszottam volna, másrészt az egyik kereskedelmi televízió új sorozatot indít, aminek
a forgatókönyvírója Andy Kraus lesz, s naponta fog menni.
Annak idején Kassai Csongor, Tóbiás Szidi
is Kassán kezdték, de a főiskola elvégzése
után már nem mentek vissza, hanem neves „szlovák” színészek lettek. Te viszont
egy évre visszamentél...
De én azért nem akarom úgy „végezni”,
mint ők. Nem azért megyek el a Tháliából,
mert nem akarok magyar színházban játszani, hanem mert nem érzem úgy, hogy
fejlődni tudnék. Nincsenek olyan rendezők,
akiktől tanulni tudnék, s nincsenek olyan
darabok, amelyek lekötnének. De egyszer

biztosan visszamegyek.
És ha Komáromba hívnának?
Tavasszal mutatják be a Csárdáskirálynőt, és kaptam egy felkérést meghallgatásra.
Amikor Te születtél, Rimaszombatban már
nem nagyon működött az amatőr színjátszás.
Azt hiszem, hogy a színjátszó vénát nagyanyámtól örököltem, aki bár soha nem játszott színdarabban, de olyan mély kapcsolata volt a színházzal, a színházi lapokkal,
amely szerintem beleivódott az édesanyám
vérébe is, aki szülőfalujában Korláton amatőr színjátszó csoportot alakított, s később
a Sorsvirág együttes egyik alapítója is volt,
és máig nagyon sok fellépést abszolvál. De
nagyon sokat köszönhetek egykori középiskolai tanárnőmnek, Kovács Ildikónak, aki
buzdított a szavalásra.
Az országos ismertséget a Szomszédok
c. sorozat Ildikója hozta meg a számodra, ahol egy, a korodnál jóval idősebb nőt
alakítasz Andy Kraus oldalán. Hogyan
fogadtad a hirtelen jött népszerűséget?
Először tartottam attól, hogy nem hiszik
majd el, hogy huszonöt éves lány létemre
egy negyvenéves asszonyt játszok majd, akinek már van egy kamaszfia is, de ez a kérdés
soha nem merült fel.
Mennyire más ez az Ildikó, mint Te vagy?
Én nem vagyok nagyon hisztérikus, nem
vagyok annyira féltékeny, de ugyanolyan
családcentrikus és érzékeny vagyok, mint ő,
ugyanúgy szeretem a páromat, és szeretek
főzni, bár nekem általában jobban sikerül,
mint neki.
A szlovákok nagyon jól fogadták a sorozatot, de magyar részről hallottam olyan
véleményt is, hogy gúnyt űzöl belőlünk.
Egy ilyen véleménnyel találkoztam csak.
Először nekem is voltak ilyen aggályaim, de
amikor elolvastam a forgatókönyvet, már
nem tartottam ettől. Ami szomorúbb, hogy
egyre több olyan embert ismerek, akik így
beszélnek, és se magyarul, se szlovákul nem

tudnak tisztességesen.
A forgatókönyvet Andy Kraus írta, aki magyarul is meg-megszólal a sorozatban.
Andy kitűnően beszél magyarul, s amikor itt járt forgatni az egyik magyarországi
csatorna, én is meglepődtem, hogy szinte
egyetlen ragozási hibát se ejtett.
A nagy siker ellenére mégis megszűnt a
sorozat.
A szilveszteri adás volt az utolsó (a felmérések szerint másfél millióan látták),
ugyanis Andy Kraus és Peter Marcin útjai
szétváltak, s Andy elvállalt egy új sorozatot,
ami hetente ötször megy majd és nem lesz
annyira hangsúlyos a magyar származásom.
A csapat teljesen új lesz, egyedül én maradok a Szomszédok gárdájából, s Ágotát, egy
érsekújvári fodrásznőt játszom majd benne.
Egyéves szerződésünk van, s addig másban
nem gondolkodom.
Sokszor elmondtad már, hogy gyerekkorodban balett-táncos akartál lenni, de
ennek Rimaszombatban nem voltak meg a
feltételei. Aztán tavaly mégiscsak táncolhattál a Bailandóban...
Életem egyik nagy élménye ez a felkérés,
csak egy feltételem volt, hogy Kassán próbálhassak a színházi elfoglaltságaim miatt. Ez
is összejött, a partneremmel, Juraj Šoltésszal
napi két-három órát próbáltunk.
Egy 14 gyerekes családért táncoltatok.
Sokaknak nem volt ez szimpatikus.
Jurajnak ajánlották ezt a családot, akikkel többször is találkoztunk, s bár igaz, hogy
a társadalom számára talán nem ez a család
volt a legszimpatikusabb, a végső döntésnél
mégsem ez volt a mérvadó.
S voltak utána táncos ajánlatok?
Persze, de ez elsősorban az eufória számlájára írható. Ďurovčík és Radačovský is tett
ajánlatot.
S mit csinálnál, ha Radačovský egy szép
napon felhívna, hogy neked szánja a
Carmenben a címszerepet?
Gyorsan beiratkoznék egy tánciskolába.
Juhász Dósa János, fotó: Homoly Erzsébet

Közélet

2008. 1. 14.

Jeles napok
Itt a farsangi szokások ideje
A farsangi ünnepkör legfeltűnőbb mozzanata a jelmezes-álarcos alakoskodás.
A XV. század óta szólnak az adatok a
férfi-női ruhacseréről, álarcviselésről,
az állatalakoskodások különböző formáiról. Napjaink leglátványosabb farsangolása a Mohácson lakó délszlávok
csoportos busójárása. E busók fából faragott álarcokban jelennek meg, mozgásuk, viselkedésük virtuálisan meg
van szabva. A Nyugat-Dunántúlon
rönkhúzással összekötött mókaházasságot tartottak. A kidöntött fát húzták
végig az úton a leányokból, legényekből álló párok. A rönkhúzást olyankor
rendezték, mikor a községben abban
az évben nem volt lakodalom. Azokat a
lányokat, akik pártában maradtak a farsang végén, kicsúfolták. A farsangi báloknak a mai napig nagy hagyományai
vannak világszerte. Híresek a riói és velencei karneválok. Hazánkban is őrzik
ezt a hagyományt, így jelmezbálokat
szerveznek. Közkedvelt az iskolások és
óvodások körében is a jelmezesdi, így
reméljük, lesz utánpótlás, akik tovább
viszik a néphagyományt. (Csölle Edit)

Meghívók farsangi bálokra
* Tizenkettedik alkalommal rendezi
meg Rimaszombat városa hagyományos farsangi bálját, idén január 18-án,
pénteken nyolc órai kezdettel a VMK
esztrádtermében. Az est során fellépnek a helyi IMPULZ táncklub tagjai, egy
kassai country együttes valamint Peter
Kuštár és zenekara Pozsonyból. Információk és jegyek 800 koronás egységáron a VMK pénztárában kaphatók.
* A Háj folkóregyüttes védnöksége alatt
második alkalommal kerül megrendezésre január 26-án, szombaton este
hét órai kezdettel a Tátra Szállóban a
Folklórbál. A belépőjegy ára 650 korona (benne: svédasztal, a vacsora és
az italkínálat). Az esten közreműködik a kassai Železiar, a kassai Hornád
folklóregyüttes, Roman Slanina és Noro
Antalík valamint DJ Béla. Jegyek kaphatók: Oáza Zdravia és a Relaxban, de foglalhatók a peterhaas@rsnet.sk címen
is. Bővebb információk a www.fshaj.sk
weboldalon illetve a 0908 407 862, 0911
849 253 vagy 0915 849 253 telefonszámokon. (j, fotó: archív)
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Egy csésze kávé

Vörös Attila szerkesztővel
és Vörös Előd operatőrrel
A

novemberi hónap két nemzetközi sikert is hozott a rimaszombati
Cornix Artifex filmműhelynek. Először a
Lakiteleken megrendezett Kistérségi Televíziók és Filmműhelyek Nemzetközi Filmfesztiválján jutott a mintegy 140 film közül
a harmincöt filmet bemutató döntőbe Vörös
Attila szerkesztő-rendező és Vörös Előd operatőr-vágó A Gyömbér-hegy sherpája című
kisfilmje. November 30-án pedig Kazincbarcikán a III. Országos Környezet- és Természetvédelmi Filmfesztiválon, amelyre négy
országból mintegy negyven alkotás érkezett,
nyert különdíjat a Karsztmélységek őrzői c.
25 perces dokumentumfilm, amely a szlovákiai barlangi őrszolgálat munkáját mutatja
be. Nem csoda hát, hogy az alkotókat egy
finom csésze kávéra csalogatom, hogy kortyolgatás közben a munkájukról, terveikről
beszélgessünk.
Feltételezem, a saját stúdió saját útjárást
jelent. Azelőtt milyen (filmes) utat jártatok?
Attila: Szerkesztőként már közel tíz éve
tudósítok a Duna TV-nek és az MTV-nek,
két éve vállalkozom és dokumentumfilmeket, reprezentációs DVD-ket gyártunk, készítünk. Előddel gyerekkora óta filmezek,
14 éves volt, amikor először eljött velem a
forgatásokra. Négy éve pedig már vele tudósítok.
Előd: A dokumentumfilmek mellett én
művészfilmekkel is foglalkozom. Ezekből az
egyik kisfilmem be is került annak idején egy
magyarországi filmszemlére, és a Szindbád
Art-moziban le is vetítették. Fontosnak tartjuk a műhelyünk környezetvédelmi és kulturális küldetési programját. Ennek keretén
belül olyan érdekességeket mutatunk be a
nagyközönségnek, amelyet tévében eddig
még nem láthatott. Filmjeinket vetítjük a
sulikban is, ezzel is tágítjuk a fiatalság látókörét, hogy természeti értékeinket védjék.
Filmjeinkben felfedezhetik azokat az értékeket, amelyekről nem tanulnak az iskolapadokban.
Kinek az ötlete volt a stúdió létrehozása?
Attila: A stúdió Előd ötlete volt, két éve
hozta létre.
Előd: Azzal a céllal hoztuk létre, hogy
szabadon alkothassunk.
Mit rejt a Cornix Artifex név?
Előd: Ez egy latin név, Varjú Művészetet jelent. A „Cornix” szó az én művésznevem.
Hogyan kell elképzelni a témaválasztást?
Van egy lista, és kizárásos alapon? Vagy?
Attila: A téma az utcán hever, csak le kell hajolni érte, tartja a mondás. Szűkebb s tágabb

A Cornix Artifex filmműhely stábja a Karsztmélységek
őrzői című film forgatása közben a Szlovák-karsztban

pátriánk érdekes embereit, tájait, történéseit
szeretnénk bemutatni. Magunk fedezzük fel,
találjuk meg a témákat, de vannak segítőink
is az élet minden területén, köszönet nekik.
Egy filmesnek mit jelent egy díj?
Attila: Nagy megbecsülést, a munkánk
értékelését jelenti egy díj, s ösztökél újabb
filmek elkészítésére. De ha nem lenne, akkor
is dolgoznánk tovább, céllal, alázattal, odaadással, mert meggyőződésünk, hogy helyes
úton járunk, jó amit csinálunk, s szívesen
tanulunk, tapasztalunk a munkánk során
másoktól is.
Előd: Azt, hogy tovább kell járni ezt az
utat.
Mik a jövőbeli terveitek?
Attila: Sok tervünk van, a természetfilmek forgatását folytatjuk, de más kultúrtörténeti értékeket is be szeretnénk mutatni.
Szívesen foglalkozunk értékes, elfeledett
emberekkel, történeteikkel, hogy a jövő
nemzedéke okulhasson belőle és az utókornak megörökíthessük.
Előd: Csak annyit árulok el, hogy további természeti, kulturális és történelmi dokumentumfilmek kerülnek majd a piacra,
melyek DVD-jét az érdeklődők megtalálják a
Tompa Mihály Könyvesboltban is.
Az olvasók www.caw.sk honlapon további
érdekes információkat tudhatnak meg a
Cornix Artifex filmműhely munkájáról.
Balázs Emese, fotó: Milan Očenáš
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Százhatvan éve történt
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Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
eseményeire emlékezünk

A szabadságharc kitörésének előzményei
Kovács Tibor

1848 január
1848 Európa ,,bolond éve”. Talán Klemens
Wenzel Lothar von Metternich, a Habsburg
Birodalom kancellárja, a császári rend
rendíthetetlen védelmezője használta ezt
a jelzős szerkezetet a ,,népek tavasza” –
mert valakik meg így (is) nevezték – évének
megbélyegzésére. Nézőpont kérdése volt.
Ma is több szempontból látjuk 1848 eseményeit. Van, aki annyit tud, hogy Petőfi
Sándor elszavalta a Talpra magyar-t, van,
aki azt mondja, ez a szabadságharc éve,
van aki néven nevezi: 1848 a forradalom
éve, a szabadságharc csak ősszel kezdődött, s inkább 49-ben zajlott.

A

zt mindnyájan tudjuk, hogy Petőfi Sándor neve elválaszthatatlan 1848-tól.
Petőfi Sándor ebben az évben – 1848 júniustól szeptemberig – írta Az apostol című versét. Szilveszterkor, már a főhős, Szilveszter
volta miatt is, Petőfinek ezt a versét stílszerű
újraolvasni, amiben a költő önsorsát – ő is
Szilveszterkor született – láttatja az olvasóval, mintegy előjelezve apostol-sorsát. 160
éve írt ilyen címmel verset is Petőfi: Szilveszter éje 1847-ben, ami bizonyos motívumaiban utal Az apostolra.
Petőfi – ismert tény – tevőleges részese a
történelmi Magyarországon 1848/49–ben
történteknek, de 1848 januári leveleiben –
Arany Jánosnak ír egy hosszabbat és Adorján Boldizsárnak Gortvakisfaludra egy rövidet – még nem a forradalom előkészítése
foglalkoztatja. Még él benne az előző évi
nyári erdélyi és felvidéki utazás – 1847. július elsejétől tizenharmadikáig utazgat a
Felvidéken – emléke. Ekkor járt tizenhat órai
utazás után – Vác, Losonc érintésével Rimaszombatban, itt megszállt, majd Bejébe
ment Tompa Mihályhoz....Verset is ír Tompa
Mihálynál címmel. És megnézték Murány
várát... És Tompa állítólag hortyogott... És Petőfi megírta ezt az úti leveleiben. S az meg is
jelent nyomtatásban. Majd a ,,három triász”
feldolgozta a murányi Vénusz témáját a Kisfaludy Társaság pályázatára, de egyikük sem
küldte el, legalábbis egyik mű sem szerepel
a beküldött művek listáján.
Az Aranynak 160 éve írott levelében Petőfi
dicséri a ,,Murány ostromát” – nyomtatási

problémákról fecseg –, s ,,leszólja” Tompa
Szécsi Máriáját – Panyó Panninak nevezve
Tompa hősnőjét –, elpletykálva Tompa megjegyzését (Adorján Boldizsártól tudva) az ő
Szécsi Máriájáról, hogy: ,,nagyon középszerű”. Érdekes olvasni a dologról Arany János
válaszát. Nagy költőink is csak húsvér emberek voltak. Egyébként Petőfi Panyó Panni
címmel írt verset is 1847 nyarán Szerencsen.
Adorján Boldizsárnak 1848 január 6-án keltezett levelében – 160 éve – Petőfi verset is
küld Adorján Boldizsárhoz címmel. Adorján
Boldizsárt üdvözli, s kéri, hogy ,,Rudinkat”–
minden valószínűség szerint a várgedei
Kubinyi Rudolfot, akinek könyvtárát három
évvel korábban annyira megcsodálta – „...
csókold nyakon a nevemben...” Vajon mi lett
a sorsa annak a könyvtárnak? Ma már csak
költői a kérdés. 1848 januárjában még biztos
megvolt a könyvtár, s a Kubinyiak lakták a
kastélyt.
Január végén Petőfi Aranynak ír még egy
hosszabb levelet.
1848 januárjában olyan nevezetes verseit
írja Petőfi, mint A téli esték, Feleségek felesége..., Minek nevezzelek?, A rab oroszlán,
A puszta télen, Hideg, hideg van ott kinn...,
Olaszország stb.
Ami 1848-ban történt, annak a csírái talán
egy emberöltővel korábban – vagy még korábban?, már 1808-ban – 200 éve – kezdtek gyökeret ereszteni. Ma sommásan így
mondjuk: polgárosodási folyamat.
Már az 1808. évi országgyűlésen követelik a
megyei képviselők, hogy a Habsburg-birodalomban a kereskedelmet tegyék szabaddá,
azt pedig már valamivel korábban elérik,
hogy az országgyűlés feliratai kéthasábosak
– latin és magyar nyelvűek – legyenek. Pest
megye 1806-tól a megyei élet minden terén
a magyar nyelv használatát vezette be.
Tíz év múlva – 190 éve – szavazati jogot kap
a bocskoros nemesség, hogy hígítsák vele a
megyei középnemesek ellenállását. Vas megye követi Pest megye példáját.
Az adót pedig pengőforintban kérik. 15 megye, köztük Bars, Nógrád, Zemplén, Nyitra,
Borsod, Gömör, Sopron, Komárom, Vas,
Zala eltiltotta tisztviselőit az adó ezüstben
történő beszedésétől, mire az udvar katonaságot küldött a királyi biztosok mellé a megyékbe.
Újabb 10 év múlva már – az Akadémia támogatására korábban 60 000 Ft-ot felajánló
– gróf Széchenyi István tevékenysége kerül

szembe a feudális törvények korlátaival.
Utazó ember, Rómában találkozik a szobrászatot tanuló rimaszombati lakatosmesterrel és Bécset járt éremmetszővel, Ferenczy
Istvánnal is. Lélekbúvárok számára (is) érdekes téma lehet, hogy ez a két személyiség nem tudott egymáshoz közel kerülni.
Ferenczy leveleiben felrója ,,a legnagyobb
magyarnak” azt, hogy nem ismerte el tehetségét.
180 éve jelent meg Széchenyi Lovakrul című
tanulmánya. Két év múlva könyvet ír a Hitelről. Széchenyi felelősségérzete múzeumalapító édesapjától, Széchenyi Ferenctől hagyományozódhatott. De hatással lehetett rá
édesanyja is, aki az első magyar gazdasági
főiskolát, a Georgicont Keszthelyen alapító
Festetich György nővére.
Kitör a francia forradalom, a lengyelek fegyvert fognak az orosz cárizmus ellen.
Az észak – magyarországi megyékben –
Zemplén, Sáros, Szepes, Abaúj, Gömör –
fellázadnak a parasztok – koleralázadás tör
ki.
Az országgyűlésben Prónay János Nógrád
megyei követ felvetette azt a gondolatot,
hogy országgyűlési újság adassék ki, amely
tartalmazza az elhangzott beszédeket. Javaslata nem valósult meg, de az országgyűléstől egy távol levő urat helyettesítő
– ablegatus absentium – jogászt, Kossuth
Lajost rábeszélték a barátai, hogy tájékoztassa a távol levő nemeseket írott formában
az országgyűlés eseményeiről. Ezek a kézzel
írott levelek lettek az Országgyűlési Tudósítások – az országgyűlés berekesztése után
Törvényhatósági Tudósítások –, ami miatt
Kossuthot 1838-ban – 170 éve – háromévi
börtönre ítélték.
1848 januárjában egyébként már működött
Bécs és Pozsony között a távíró, Kassán megindult az Ábrázolt Folyóirat, az első magyar
képes hetilap. A Nemzeti Színházban Hugó
Károly Világszínjáték című darabját adták.
A Budapesti Tunnel Társaság Széchenyi István részvételével tartott ülést január 4-én,
9-én az ellenzék konferenciát tart a Partium
visszacsatolásáról, 10-én a Magyar Tudományos Akadémia kisgyűlésében Császár
Ferenc tiszteletbeli tag felolvasta ,,Az adós
személyének megítéléséről” szóló értekezését – 160 éve.

A Magyar Televízió vasárnaponként vetíti a
Jókai Mór regényéből készült, Mire megvénülünk című filmsorozatát, amely ebben a
korszakban játszódik. (szerk. megj.)

Hirdetmények
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 3. hétre
Hétköznapokon
Dr. Max gyógyszertár a
Kauflandban 8-tól – 20 óráig

Szombaton
január 19. szombat
Salvator gyógyszertár

január 20. vasárnap

Polianka gyógyszertár

Fogorvosi ügyelet
Január 19-20. (szombatvasárnap)
MUDr. Gajanová E., Újbást
Tel.: 56 91 161

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

MOZIMŰSOR
Január 17-20.
(csütörtöktól vasárnapig)
AZ ARANY IRÁNYTŰ
amerikai kalandfilm
Az előadás kezdete
csütörtökön és pénteken
17.45 és 20.00 óra,
szombaton és vasárnap
16.00 és 17.45 óra.
*********
Január 19-20.
(szombat-vasárnap)
A BÉRGYILKOS
francia-amerikai akciófilm
Az előadás kezdete
20.00 óra.

Mentálhigiéné
továbbképzés indul
A Károli Gáspár Református Egyetem BTK mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szakot
hirdet meg a felvidéki érdeklődők számára. A
helyszín a KRE Pszichológiai Intézet Konzultációs Központja, a hanvai (Chanava) Diakóniai
Központ. A képzés helyi szervezője: Szlovákiai
Református Keresztyén Egyház, annak képviseletében: Milen Erzsébet lelkész, mentálhigiénés
szakember (980 03 Simonyi, hsz. 129., mancuri@
gmail.com, Tel.: 047/ 56 66 268, vagy: 0907 96 67
19). A tanrend szerinti képzés 2008. szeptemberében kezdődik. A jelentkezés feltétele: humán
szakos főiskolai vagy egyetemi oklevél, min.
2 éves szakmai gyakorlat. Elsősorban magyar
nemzetiségű vagy magyarul beszélő, segítő foglalkozású szakemberek (orvosok, egészségügyi
dolgozók, szociális munkások, pedagógusok,
gyógypedagógusok, pszichológusok, lelkészek,
vallástanárok stb.) jelentkezését várják 2008.
január 31-ig.

A Corvinus Zrt. pályázatai
A Corvinus Zrt. Igazgatósága a szülőföldön
maradás gazdasági támogatása céljából vissza
nem térítendő támogatásra pályázatot hirdet
Vállalkozás Fejlesztési Központ cím elnyerésére,
valamint a határon túl működő kis- és középvállalkozások által megvalósítani szándékolt
projektek kamattámogatására, illetve a környező országok EU és nemzeti gazdaságfejlesztési
támogatási pályázataihoz önerő pótlásához. A
vissza nem térítendő támogatásokra a Corvinus
Zrt. honlapján (www.corvinus.hu) megjelenő
felhívás szerint lehet jelentkezni. Érdeklődni
lehet a 00361/413-2880 központi telefonszámon,
vagy az info@corvinus.hu, illetve a tamogatas@
corvinus.hu e-mail címeken.

FIKIV képzőművészeti
verseny
A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya és a Gömör-kishonti Közművelődési Intézet 2008-ban hetedik alkalommal hirdeti meg
a Ferenczy István Képzőművészeti és Irodalmi
Versenyt (FIKIV). Mivel ez az év Mátyás király
éve, a verseny képzőművészeti és irodalmi részének is egy-egy témája igazságos királyunkhoz kapcsolódik.
Kategóriák :
I. kategória: az alapiskolák 4 – 6. évfolyama
II. kategória: az alapiskolák 7 – 9. évfolyama
III. kategória: középiskolások
A képzőművészeti verseny témái: (Ajánlott
technikák: grafika, festészet, plasztika)
1. Ferenczy István (portré)
2. Tavaszi idill (tájkép)
3. „Itt járt Mátyás király“ (könyvillusztráció)
Az irodalmi verseny témái:
1. Ferenczy István élete és munkássága (tanulmány)
2. Kedvenc festményem vagy szobrom (műelemzés)
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3. Mátyás, az igazságos (mai, modern mese)
Beküldési határidő: 2008. február 8.
Cím: Oblastný výbor Csemadoku, Jesenského 5.,
979 01 Rimavská Sobota
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 0907
871451 (Csemadok), 047/5631095 (Osveta)
Kérjük a pályamunkán feltüntetni az alkotó
nevét, pontos címét (esetleg az iskola címét),
a felkészítő pedagógus nevét, a kategóriát és a
témát. A pályamunkák kiértékelését szakmai
zsűri végzi. Az eredményhirdetésre és a díjak
átadására 2008. február 22-én (péntek) 14.00
órától kerül sor Rimaszombatban hagyományosan a Ferenczy István Magyar Tannyelvű Alapiskola épületében, ahol a legjobb pályamunkákból
kiállítás is nyílik. A kiállítás anyaga megtekinthető lesz a XVII. Tompa Mihály Országos Vers-és
Prózamondó Verseny idején (2008. április 2427.) a helyi kultúrházban is.

Meghívó a Fábry emléknapra
A Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület és a Református Tudományos Gyűjtemények másokkal együttműködésben Fábry János emlékezete
címmel 2008. január 19-én Rimaszombatban
emléknapot szervez Fábry János halálának 100.
évfordulója alkalmából a következő programmal:
9.30 Koszorúzás Fábry János és munkatársai
emléktáblájánál a Gömör-Kishonti Múzeumban
(A jelenlévőket köszönti Oľga Bodorová igazgatónő)
Ünnepi közgyűlés (helyszín: Tompa Mihály Református Gimnázium díszterme)
I. rész (elnököl: Bodnár Mónika)
10.15 Megnyitó – Ft. Erdélyi Géza püspök
10.30 Mikszáth Kálmán: Fábry János (felolvasás)
10.45 Fábry Szabolcs (Nagyvázsony) köszöntője
11.00 Fábry János szolgálatáról (B. Kovács István)
11.15 A múzeumalapító (Oľga Bodorová – szlovák nyelven)
11.30 A természettudós (Gaál Lajos)
II. rész
12.00 A pedagógus (Sebők Attila)
12.15 A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók
XII. Nagygyűlése és Fábry János (Bodnár Mónika)
12.30 Fábry és a losonci szülőváros (Puntigán
József)
12.45 A Fábry-kultusz ápolása (Hizsnyan Géza)
13.00 A Fábry János-Díj átadása
Zárszó és állófogadás.
Főhajtás a köztemetőben Fábry Zoltán és Aranka sírjánál.
A rendezvényt a Szlovák Köztársaság Kulturális
Minisztériuma támogatja.

Felhívás
A Szlovák Vöröskereszt gondozói tanfolyamot
hirdet. Ha külföldön szeretne munkát vállalni, jelentkezzen, mert szüksége lesz a képzési
iagazolásra. A területi vöröskereszt Rimaszombatban 2008. január 21-től kezdi a képzést. Jelentkezési lapokat a 97091 Rim. Sobota, Hurbnavá
15. címre várják. Érdeklődjön a 047/5631734,
0903 558 926 telefonszámokon.
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Ingatlanok
*Családi ház 33 áras kerttel eladó Kurincon a.349-es házszám
alatt. Tel: 0902 680 358, 5631 861
005-2

*Bérbe adunk irodahelyiségeket
Rimaszombat központjában
44 m2-en vagy 90 m2-es alapterületen. Tel: 047/5634901, 0908
508 195
015-2

*Majdnem befejezett családi
ház (tető alatt) eladó Szabadkán. Tel: 0905 446 136
018-2

*Üzlethelyiségek bérbe vehetők
Rimaszombatban, a Vasúti utcában.Tel: 0910 667 325
020-3

* Egyszobás lakást veszek a
városközpontban. Kézpénzzel
fizetek. Tel.: 0911 876 350
042-3

* Családi házat veszek Rimaszombatban vagy a környéken.
Tel.: 0918 797 715
054-2

* Két vagy három szobás lakást
veszek 500 000 koronáig. Tel.:
0914 257 237
055-2

* Kiadó lakást vagy szobát keresek. Tel.: +3630/8674018
058
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*Sertés 110-150kg-os súlyban
eladó. Ár megegyezés szerint.
Tel: 0908 265 466
004-2

*120-180 kg-os sertés eladó, 43
Sk/kg-os áron. Kérésre meg is
tisztítják. Tel: 0907 857 117
011-2

* Eladók német-dog kutyakölykök. Tel.: 0905 359 071
050-4

Állas
* Csapost/nőt és szakácsot/nőt
keresek. Tel.: 0903 801 265 047-3
* Bárral rendelkező játékterembe alkalmazok bárpincért/nőt
és játékmester. Magas fizetés.
Tel.: 0903 801 265 048-3
* Pincért alkalmazunk. Tel: 0905
213 476
056-4

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

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

*Gabona 750 Sk/q-es egységáron
eladó. Tel: 0902 680 358, 5631
861
006-2

* Régi fésülködő asztalt vásárolnék. Tel.: +3630/8674018
058

* Eladó Škodu 120. Ár megegyezés
szerint. STK 2009 májusig. Tel.:
5698 885
049-2

* Eladó Babetta és motoros kukoricamorzsoló. Tel.: 0908 214 830,
047/5699303
007

Állatok
* Eladók választott malacok.
Tel.: 0905 544 891
1606-5

Hálával és köszönettel emlékezünk vissza a rimaszombati kórház sebészeti orvosaira és nővéreire, akik 2007. szeptember
16-án Pálfaláról ért balesetünk után felelősségteljes munkájukkal segítették lányom, Pólos Katalin bal lábát több operációval.
Külön köszönet István Péter főorvos úrnak, Jurík, Rajský, Mács
doktor úrnak, Vladimíra Kružliaková doktornőnek és a többi
ápolónak, Tusza Bélának, akik áldozatkész gyógyító munkájukkal és tevékenységükkel a rengeteg dolgukba megértők és nagyon figyelmesek voltak.
Köszönjük, nem csak azt, amit értünk tettek, de azért is köszönetünket fejezzük ki, amit a járás egészsége érdekében tesznek.
Dolgoznak éjjel-nappal fáradalmat nem ismerve, zsúfolásig. További gyógyító munkájukhoz jó erőt és sok sikert kívánunk.

özvegy Pólos Erzsike
és leánya Pólos Katalin Pálfaláról

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

Csúr Tibor, polgármester

Szolgáltatások
* Gépkocsi-szállítás, költöztetés.
Tel.: 0903 515 109
1104-17

* Professzionális könyvelés. Tel.:
0902 417 017
1115-17

Egyéb

Köszönetnyilvánítás

* JÓSLÁS KÁRTYÁBÓL (múlt,
jelen, jövő). Hétfő – Péntek 8.3016.00 óra, Cserencsényi út 22.
(a Munkaügyi Központ mellett)
Rimaszombatban.
Tel.: 0915 228 482
043-5

Gömöri H

A régió leg

írlap

olvasotta
bb lapja!
Fizessen e
lő Ön is!

Drevostav Feled
A termelés bővítése végett önjáró
Manitou rakodógépre illetve T815
gépre hidraulikus karral
gépkezelőket keres sürgősen.
Elvárásunk: önálló,
felelősségteljes munka
Kínálatunk: kiváló kereseti lehetőség
Belépés azonnal!
Tel: 0908 939856
2015

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

Rimaszombat központjában
bérbe vehetők irodai- és
üzlethelyiségek kedvező áron

2003

Tel: 0908 948 971

EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat

meghívjuk Önt:

Négy és ötéves technikusi képzés érettségivel:
2697 400 elektrotechnikai műszerész
2697 4 mechatronikai műszerész
Hároméves szakmunkásképzés:
2464 2 géplakatos
8541 2 díszműkovács és lakatos
2466 208 javító-műszerész – mezőgazdasági berendezések javítása
4567 201 mezőgazdasági gazdasszony
3355 2 asztalos
3370 2 kárpitos
6475 0 irodai asszisztens
Az utolsó éves osztályú diákoknak lehetőségük van:
hajtási jogosítvány – B csoport
hajtási jogosítvány – T csoport
hegesztő igazolvány – hegesztés Z – E1
hegesztő igazolvány Hegesztés: 135PBW W01 wmt10(t12)PF ss nb
hegesztő igazolvány – Hegesztés Z – M1
hegesztő igazolvány – hegesztés Z – T3a
központilag akkreditált CNC programozói tanfolyam
megszerzésére

VADÁSZ
ÉTELEINKRE
ELSZÁLLÁSOLÁS
69 Sk-tól

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

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

Bérbe adok Rimaszombatban
- üzlet és irodahelyiséget SNP 18
(Sétáló utca)
- iroda és raktár helyiséget rámpával
is — areál STK
- üzemelő épület — Kassai út
Tel.: 0907 830 073
2016
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Rimaszombat hírnevét is öregbíti a MOLIMPEX
A

decemberben megrendezett Ózd Expo
nagydíját szerezte meg a rimaszombati MOLIMPEX cég. Az expo főszervezője immár hagyományosan a Novico cég (a cégnek
Rimaszombatban is van kirendeltsége) és
Ózd városa. Az expó látogatottsága igen magas, hiszen a kiállítók egész Magyarországot
lefedik, és Szlovákiából is szép számmal érkeznek. Ahogy Molnár Tibortól, a MOLIMPEX
tulajdonosától megtudjuk, a cég már több
nemzetközi vásáron és kiállításon részt vett,
s tavaly a Putnokon megrendezett Gömör
Expóról a Sajó-Rima Eurorégió különdíját
is elhozták. A két expón elsősorban fürdőszobai berendezéseket, szanitereket, csaptelepeket, zuhanykabinokat, gőzkabinokat,
infraszaunákat, fürdőszobabútorokat, kádakat, masszázskészülékeket állítottak ki,
de nem hiányzott a kiállított tárgyak közül
a RUUKKI tető és a RETIC kerítés sem. Maga
a cég, amelynek kizárólag Rimaszombatban
van mintaboltja, már tizenöt éve működik,
s elsősorban vasáru, kohászati termékek és
fürdőszobai alkatrészek eladásával foglalkozik. A közelmúltban a RUUKKI cég kitüntetését is megkapták, akik mint a cég kelet-szlo-

Sporthírek röviden

Szilveszteri lábtenisz
-torna Feleden
December 30-án, a feledi tornateremben
hat csapat részvételével lábtenisz-tornát
rendeztek. A tornát, amelyet a helyi polgármester és a Mihályi pékség valamint Vincze
Péter és Vincze Zoltán támogattak, a korláti
csapat nyerte. A torna végredménye:
1. Kameň Korlát (Árvay, Tankina P., Tankina J.)
2. Kozel (Singlár Cs., Vincze Z., Maksi J.)
3. Böd id. (Böd J., Kuna M., Slovák M.)
4. Matyas (Šťavina , Hriň , Keresztes F., Ruszó V.)
5. Böd ifj. (Böd M., Danyi L., Tuček M.)
6. Casablanca (Tóth T., Kuna V., Koós S.)

vákiai részlegének legsikeresebb eladóját
jutalmazták. A vevők leginkább a bádogos
termékek, elektromos szerszámok, a RUUKKI
tető, kerítések valamint a kertészeti gépek
és alkatrészek iránt érdeklődnek, de egyre
népszerűbbek a masszázsberendezések, a
zuhanyfülkék is. Megélénkült a kereslet a

wellnes iránt is, s ahol mindketten dolgoznak, ott már megengedhetik maguknak ezt
a luxust, ugyanis az elmúlt években ennek
az ára nagyságrendekkel csökkent.
A cég legközelebb a Miskolc-Kassa Euroexpón
állít ki.
jdj, fotó: kan

A cég alkalmazottja, Patrik Janoštiak a Putnoki Expón kapott serleggel

A Böviba vezeti a mezőnyt
Az 5. forduló mérkőzéseivel folytatódott a feledi

3. Czene A. (Böviba) 14 gólos és Váradi E. (Casab-

teremfoci bajnokság. Az eredmények a követke-

lanca) 14 gólos

zők: Casablanca – Feled ifj. 6:2 g. Váradi (3),
Farkas (2), Csank, Výboštek, Éli, Várgede – Zigo

2:3 g. Gregus M. (2), Štavina Z. (3), Almágy –
Gesztete 15:6 g. Molnár (3), Alabán (3), Vass
(3), Oláh (2), Berki M., Kovács, Genszky, Pádár R.
(öngól) – Rácz T. (2), Szolnoky (2), Rácz P., Berki
R., Matyas – Böviba 3:8 g. Ruszó (2), Budai –
Albert (3), Uhrin (3), Tóth G., Köböl, Balogfala –
FTC 6:7 g. Szabó R. (2), Hanyus (2), Árvai, Szabó
T. – Batta (2), Agócs-Kiss (2), Mlynarčík G., Kókai,
Petróczky

A góllövőlista állása:
1. Uhrin R. (Böviba) 21 gólos
2. Balogh T. (Várgede) 15 gólos

j, fotó: archív

A bajnokság állása:
1. Böviba

5 4

1

062:24

2. Casablanca

5 3

2

036:13

13
11

3. Matyas

5 3

1

140:23

10

4. Zigo

5 3

1

126:14

10

5. Feled ifj.

5 3

1

123:15

10

6. Várgede

5 2

0

338:36

6

7. FTC

5 2

0

319:33

6

8. Balogfala

5

1

0

430:36

3

9. Almágy

5

1

0

430:62

3

5 0

0

518:66

0

10. Gesztete

Jégpálya Feleden is
Sokak álma vált valóra Feleden, ahol december 21-én a teniszpályán megnyílt a jégpálya, amely reggel kilenc órától este hét óráig
áll az érdeklődők rendelkezésére. Délelőtt
a pálya a jégkorongozóké, délután pedig a
megvilágításnak is köszönhetően egészen
késő estig látogathatják. Belépti díj nincs, az
anyukák ezalatt aerobicozhatnak a tornateremben, a férfiak pedig teniszezhetnek vagy
figyelemmel kísérhetik a teremfoci-bajnokság mérkőzéseit. (jdj)

Felvételünkön Balogfala csapata
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Január 18-án Rimaszombat-Losonc teremfoci!

Egy mérkőzés margójára…
Barátaim szíves meghívásának tettem
eleget múlt pénteken, pontosabban
2008.1.4-én, amikor is ellátogattam
velük a Losonc –Fülek futsal–derbyre.
Losonc-Fülek, Szlovák Kupa futsal
meccs! Ez mindig nagy izgalmakat ígér…

E

gy egész autóbusznyi szurkoló utazott
Fülekről Losoncra ebből az alkalomból, s
többen autókkal érkeztek a járási székhelyre.
A Vystaviskón megrendezett mérkőzés parádés futball-hangulatban kezdődött, magas
színvonalú meccset láthattak a nézők. Sajnos a mérkőzésvezető elfogultsága az egész
találkozó alatt érezhető volt, ítéleteivel sorra
a füleki csapatot sújtotta. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, érezhető volt a nagy tét,
hiszen mindkét csapatnak azonos számú
pontja volt. A szünetben a 3-3-as mérkőzésállást lehetett olvasni az eredményjelző táblán. A hangulat fantasztikus volt, ez elsősorban a Fülekről érkezett, több mint százötven
szurkolónak volt köszönhető.
Sajnos, a találkozó végén a játékvezetők
lettek a főszereplők, mindössze tíz másodperccel a mérkőzés vége előtt R. Markovič

játékvezető hatméterest, büntetőt ítélt a
füleki csapat ellen! Rimaszombati révén,
megmondhatom, nem volt az büntető. A
közönség háborgott, a füleki játékosok nem
kevésbé, egyiküket a bíró kiállította, majd
befejezte a mérkőzést. Kíváncsi vagyok,
milyen eredmény fog majd születni a zöld
asztal mögött, hiszen a mérkőzés befejezetlen maradt. Bízom benne, hogy igazságos.
Ideje már, hogy Szlovákiában igazságos,
korrekt bíráskodás legyen, minden szinten,
s a sportról szóljanak a mérkőzések, ne az
elfogultságról, igazságtalanságokról… S az
is felettébb furcsa, hogy Losoncnak miért losonci illetőségű bíró vezet meccset?
S hogy miért írom én ezeket? Többek között
azért, mert a kerületi futsal–bajnokság C csoportjának utolsó mérkőzését Rimaszombat
futsal-csapata Losonc ellen játssza, 2008. január 18-án, 20.00 órai kezdettel Rimaszombatban. Három csapatnak van egyforma
pontja /Losonc, Fülek, Rimaszombat/, akkor
az utolsó fordulóban dől el a csoportelsőség. Remélem, jó mérkőzést, s rimaszombati
győzelmet láthatnak az odalátogató szurkolók, és igazságos, korrekt bíráskodást. osati

A VFK Rimaszombat téli felkészülése
Január 8.
Rimaszombat – Liptószentmiklós 2:1 (1:1)
Az új edző, Vass Ferenc vezetésével győztes
meccset játszottak a rimaszombati focisták
hazai pályán. A játékosok felállítása a következő volt: Kuciak – Rubint, Geri, Nachtman,
Mráz – Sihelský, Ádám, Filo, Fízel – Pisár, Lazúr.

Január 12.
Kassa – Rimaszombat 2:0 (2:0)
Múlt hét szombaton a rimaszombatiaknak
idegenben már nem sikerült kivívni a győzelmet Kassa csapata ellen.
(Nehéz döntés után, a VFK elhagyását jelentette
be R. Kaščák. A gyakorlott játékos, aki húsz évig
rúgta a bőrt, anyagi biztonságra hivatkozva külföldi munkát vállal, de nem a futball terén. szerk.
megj.)

Gömöri

Január 15. 15 óra Rimaszombat – Tiszolc
Január 19. 11 óra Rimaszombat – Fülek
Január 22. 14 óra Rimaszombat – Putnok
Január 26. 11 óra Rimaszombat
– Rakolc (Rakytovce)
Január 29. 15 óra Rimaszombat
– Alsózsadány (Dolná Ždaňa)
Február 2. Alsókubin – Rimaszombat
Február 5. 14 óra Rimaszombat
– Aranyosmarót
Február 6. Dukala Besztercebánya
– Rimaszombat
Február 2. Diósgyőr – Rimaszombat
Február 12. 14 óra Rimaszombat
– Homonna
Február 16. 11. óra Rimaszombat
– Garamszentkereszt (Žiar nad Hronom)
Február 19. Nagymihály (Michalovce)
– Rimaszombat
Február 23. 14 óra Rimaszombat
- Rózsahegy

Sajógömör vitte
el a vándorserleget
Az év utolsó szombatján ismét
asztalhoz ültek a sakkozók. Ezúttal
a Gömöri Liga villám-sakkbajnoksága
zajlott Tornalján, melyen azok indultak, akik az egyes csapatok erőlistáin
szerepeltek a csapatversenyben.

A

z utolsó, ötödik fordulóban a
következő eredmények születtek: Bátka – Sajógömör 1:4, Tornalja
– Csetnek 0,5:4,5 és Pelsőc – Nagyrőce
1:4. A bajnokságot, szinte végig vezetve
a sajógömöriek nyerték. A Kiss, Gergely,
Hencz, Lóczy, Potocky összetételű csapat egy mérkőzést sem vesztett, mindössze egy ízben döntetleneztek. Övék
lett a vándorserleg illetve a „Gömör
bajnoka” cím. A villámtornán a gömöri
sakkozás egyik fiatal tehetsége, a tavalyi győztes, a sajószárnyai Istók Béla
ezúttal is learatta a babérokat. Mindössze kétszer remizett, s így 8 ponttal
végzett az első helyen. A serleg mellett
az erkölcsi elismerést jelentő „Gömör
bajnoka” címet is viselheti. A további
érmesek Zsitnyár Imre (7,5) és Nágel
János lettek (6,5). A Gömöri Sakkszövetség nevében Polgári László, a Regionális
Testnevelési Szövetség mellett működő
Sportszakosztályok Társulása nevében
pedig annak két vezetője, Maksi István
elnök és Slanec László alelnök adták át
a serlegeket és a díjakat. polgári

GL 2007 végső táblázata
1. SK Sajógömör

5 4

1

0

16,5

2. Baník Csetnek

5 4

0

1

19,5

9
8

3. CVČ Nagyrőce

5 2

2

1

16

6
5

4. SK Tornalja

5 2

1

2

13

5. SK Bátka

5

1

0

4

2

2

6. SK Pelsőc

5 0

0

5

4

0

Jelölje a járás legjobb sportolóit
Az idén negyvenkettedik alkalommal kerül
sor a járás legjobb sportolóinak a kiértékelésére. Az ünnepélyes díjátadásra február 22én, 17 órai kezdettel kerül sor a rimaszombati
Tátra Szállóban. A jelöléseket január 15-ig
lehet megtenni a Testnevelési Szövetség rimaszombati körzeti irodája címére levélben
vagy e-mailben.

Gömöri Hírlap. Regionális hetilap. Kiadja a Rimaszombati Városi Hivatal. Főszerkesztő: Juhász Dósa János (tel.: 047/56 04 676, e-mail: jan.
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