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Lapszélre
Busszal hazafelé
Juhász Dósa János
főszerkesztő

Jövő héten új játékot hirdetünk! Nyerjen 1000 koronát!

Mert játszani jó

Tavaly karácsonyra először hirdettünk hasábjainkon játékot. Az értékes díjakért adventi
játékunkba – meglepetésünkre – majd félszáz
olvasónk kapcsolódott be. Az öt nyertes nagy
örömmel vette át ajándékát.
Rimaszombat városának díjával Juhász Anna nyugalmazott óvónő (felvételünkön) lett gazdagabb. A
díj átadásakor lapunknak elárulta, hogy 37 évig
nevelte a nebulókat Gesztete, Serke, Feled majd
Rimaszombat óvodáiban. „Nagyon örültem, amikor meghirdették a játékot, mert eddig még nem
volt a Gömöri Hírlapban játék. Nem gondoltam,

2006/2007 - közösségi adatok
Csák Klára, a rimaszombati Anyakönyvi Hivatal
vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy 2006ban 1069 gyerek született, ebből 549 fiú és 520 lány.
2007-ben ez a szám hatvannal csökkent, 525 volt
a fiú és 484 a lány. Az elhalálozások száma nagyjából azonos volt, míg 2006-ban 493-an, egy évvel
később 495-en haltak meg.A házasságok száma
növekedett, míg 2006-ban 100-an esküdtek örök
hűséget egymásnak (37 egyházi és 63 polgári esküvő), addig egy évvel később 131 pár (61 egyházi
és 70 polgári esküvő) mondta ki a boldogító igent.
Rimaszombat összlakossága 70 fővel csökkent.
(2007-ben 23 999 fő) (kk/j)

hogy nyerek, mert eddig még soha sem volt szerencsém. Mikor megláttam a nevem, háromszor is
megnéztem, hogy én vagyok-e. Ez gyönyörű ajándék, találunk neki egy szép helyet.” Anna nénitől
még megtudtuk, hogy lapunkat minden héten
megvásárolja, s amióta megváltozott az arculata,
nagy érdeklődéssel veszi kézbe hétről hétre. Jövő
héten új játékot hirdetünk, ezúttal pénznyereményért. Három héten keresztül egy-egy kérdésre
kell beküldeniük a helyes választ, melyhez segítségül mindig az előző heti Gömöri Hírlapban megjelent cikkek szolgálnak.
Szöveg és kép: homoly

Január 22-én rendkívüli ülés
Rimaszombatban
A rimaszombati Városi Képviselő-testület 2008. január 22-én 14 órai kezdettel az egykori vármegyeháza tanácstermében tartja ez évi első rendkívüli
ülését. A képviselők tanácskozása természetesen
ezúttal is nyilvános, melynek két fő pontja lesz.
Tárgyalják majd Rimaszombat városának a 20072013-as időszakra vonatkozó fejlesztési tervét, illetve módosítják a hőenergia árát. (he)

Következő számunkban:
Beszélgetés a rimaszombati alapiskolák
igazgatóival

Mivel még nem
jött fel a hold,
vaksötétben
tapogatózom a
rimaszombati
buszmegállóban.
Fagyos téli szél süvít, de
hiába várjuk a buszt, az csak
nem jön. Időnként viszont
érkezik egy-egy rémhír: nem
is jön, jön, de különutakon
megy majd, egy órát késik
stb. Vannak, akik megunják a
várakozást, s beülnek a váróterembe vagy visszamennek
a városba. Öt órakor mintegy
isteni szikraként felgyulladnak a fények is. Igaz, csak
félhomály, de most ennek
is örülök. Negyven perccel a
menetrendben előírt indulás
után végre megérkezik a
busz, de kiderül, hogy elfogyott a sofőr papírja a jegykiadóból, így további öt hideg
percet várhatunk, amíg
beindul a gépezet. De azért
itt is érvényesül a minden
rossznak van jó oldala elv,
ugyanis bár ebben a buszban
sem igen fűtenek, de legalább nem szálltak fel előre a
„rokonok” és a barátok, mint
ahogy ezt nap mint nap tapasztalhatjuk, s legnagyobb
meglepetésemre a jegyet
is a régi áron kapom. Ezek
után már azt sem bánom, ha
holnap is késik valamicskét
ez a fránya busz.

Január 21. 17 óra – GH-fórum
Fontos Önnek a Gömöri Hírlap hetilap? Hasznos ötletek
és építő kritika nyomja a lelkét? Menjen el a GH–fórum
2. részére 2008. január 21-én,
hétfőn 17 órai kezdettel a
Magyar Közösségi Házba.
Vendég: Juhász Dósa János,
a GH főszerkesztője, a fórumot Vörös Attila, a Bástya
Egyesület elnöke vezeti. (he)
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Tavaly több tűzeset, több kár
2007-ben 251 alkalommal riasztották a
rimaszombati tűzoltókat, s közel kilencmillió koronás kár keletkezett. A tűzesetek
során 17 személy sérült meg, két ember
életét már nem tudták megmenteni. Az időben érkezett segítség több mint százmillió
koronás értéket mentett meg.

Ö

sszehasonlítva a 2006-os évvel, a tűzesetek száma 129-el nőtt, s az anyagi
kár is két millió koronával volt magasabb,
mint egy évvel korábban. A legtöbb tűzeset
márciusban (62), júliusban (55) és áprilisban
(46) történt. Az okok között elsősorban a
száraz avar és fű elővigyázatlan égetését kell
említeni. A legkevesebbszer novemberben
(4) és szeptemberben (7) riasztották a járási
tűzoltóságot. Az adatok részletes elemzése
során elmondhatjuk, hogy a legtöbb tűz oka
a hanyagság és a felnőttek figyelmetlensége volt (az esetek 86 százalékában), amivel
5,6 milliós kárt okoztak. 154 riasztás volt a
száraz avar illetve fű hanyag égetése során.
18 esetben műszaki meghibásodás okozott
tüzet, míg a fűtőtestek, füstelvezetők és kémények nem kielégítő állapota miatt kilenc
esetben keletkezett tűz. Három alkalommal
derült ki szándékosság. A legtöbb tűz a mezőgazdaságot sújtotta (105 esetben, ahol va-

Különfélék
Biometrikus útlevelek
Elkezdték kiadni az uniós követelményeknek
megfelelő, arctérképet is tartalmazó útleveleket, mely az élet során nem változó arcvonásokat rögzíti. (USA-ba való utazáskor elengedhetetlen.) A gyermekeket ötéves korig
be kell íratni valamelyik szülő iratába, de ha
nem azokkal utazik, akkor külön útlevélre van
szüksége, amelyet két évre állítanak ki. Öttől
13 éves korig már kötelező az önálló útlevél,
amelyet öt évre adnak ki. A 13 év feletti gyermekeknek, hasonlóan a felnőttekéhez, 10 évre
szól az útiokmányuk. Az új útlevél nem drágább a réginél, a felnőtteknek 1000 koronába
kerül.

lamivel több mint 6 millió koronás kár keletkezett), ezt követik a magánlakások, ahol 68
esetben 2,2 millió koronás kárt „könyvelhettek el” a tulajdonosok. A sorban következik
a városi és községi tulajdon, ez esetben 37
alkalommal szálltak ki a tűzoltók, de „csak”
48 ezer koronás volt a kár. A kereskedelmi
szektorban ugyan csak 32 alkalommal kellett tüzet feljegyezni, de az itt keletkezett
kár közel 3 millió korona. Rimaszombatban
66 esetben kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, Nyustyán 27-szer, Tiszolcon két
esetben, míg Osgyánban hétszer, Bátkában

hatszor, Rimajánosiban, Pálfalán, Feleden,
Méhiben, Rimaszécsen és Oldalfalán ötször. A járás 107 települése közül 43 faluban egyetlen tűzesetet sem regisztráltak. A
tűzoltók munkájának nagyobb részét technikai beavatkozások (57 százalék) teszik ki.
Főleg közlekedési baleseteknél van igény a
beavatkozásukra. De nemegyszer kell ajtót
kinyitniuk, vízbefúltat megkeresni, vagy
magasban mentést végezni.
Ádám Tibor őrnagy,
a Tűzoltó és Mentési Testület Járási
Igazgatóságának munkatársa

A tűzesetek számának alakulása az elmúlt években
Év
Tűzesetek száma
Kár		
					

Megmentett
értékek

Elhunytak

Sérültek

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

44 675 000
18 340 000
26 704 000
18 498 000
32 248 000
80 603 000
23 607 000
21 011 000		
62 441 000
105 208 000

0		
0		
2		
0 		
0		
0		
2		
0		
2		
2 		

4
3
1
2
3
2
2
2
7
17

262		
139		
139		
121		
205		
206		
128		
195		
122		
251		

6 469 000		
1 701 800		
6 302 700		
2 463 400		
9 671 100		
9 248 400		
8 256 100		
3 828 100		
6 575 200		
8 622 300

hogy azok esztétikai szempontból is kielégítsék a polgárok igényeit, s pótolják majd a vegetációs időszakban kivágott fákat.

ható a város honlapján (www.rimavskasobota.
sk), de kikérhető a környezetvédelmi szakosztály irodáján is.

Értesítés

Interneten az adóívek

A Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala
2008 elején mezőgazdasági összeírást végez,
amely része a 2006-2008-as évekről készülő
statisztikai programnak. Ebbe a programba mind a nem regisztrált mezőgazdasággal
foglalkozók (háztartások) illetve a kisgazdák
és fizikai személyek adatait is feldolgozzák.
2008. január 1. és február 15-e között számlálóbiztosok segítségével megtörténik az adatok
összeírása, s mindenkit kérnek, hogy segítsék
a munkájukat.

A 2007-es személyi jövedelemadó és társasági
adó bevallásához szükséges formanyomtatványok már letölthetők a Központi Adóigazgatóság honlapjáról (www.drsr.sk), ahol kitöltési
útmutatót is találnak. Az innen kinyomtatott
űrlapon is be lehet nyújtani az adóbevallást,
személyesen is be lehet adni az illetékes adóhivatalhoz, de postai úton is elküldhetik, legkésőbb március 31-ig.

Kivágták a nyárfákat

Környezetvédelmi
közlemény

A rimaszombati VH Környezetvédelmi Szakosztálya tájékoztatja az olvasókat, hogy a
nyárfák kivágására az uszoda bővítése miatt
került sor, amelyet a Városi Képviselő-testület
legutóbbi ülésén hagyott jóvá. A bővítés parkolóhelyek kiépítésével és szolgáltató helyiségek
létrehozásával is számol. A hivatal a kiépítendő rekreációs zónát szeretné úgy kialakítani,

A 478/2002-es és a 401/1998-as törvény illetve
a város általános rendelkezésének 49/2000-es
határozata alapján (a levegő védelméről és
a vállalkozók illetve üzemeltetők levegőszen�nyezéséről szóló illeték) február 15-ig kötelesek a vállalkozói szféra illetékesei az éves
adatokat közölni, hogy az illeték nagyságát
megállapíthassák. A nyomtatvány megtalál-

Szakorvoshoz csak
beutalóval!
Nem kell beutaló fogorvoshoz és nőgyógyászhoz, és nincs szükségük beutalóra azoknak,
akiknek egészségi állapotát szakorvos figyeli.
Az egészségügyi miniszter rendeletével a legrosszabbul azok jártak, akik vidéken élnek,
és a körzeti és a szakorvos között kilométereket kell utazniuk. A szakorvos nem írhat fel
beutalót, így ha a körzeti orvos előzőleg nem
a megfelelő szakorvoshoz küldte a beteget,
vissza kell hozzá menni. (jdj)
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Új szervezet alakult
2007. december 16-án volt az Európa Szabad
Fiataljai szervezet alakuló gyűlése Rimaszombatban. A szervezet elnöksége hét tagból
áll, elnöke Kovács Gergely, alelnöke Horváth
Csaba. Azzal a céllal hozták létre a szervezetet, hogy összefogják a kisebbségi fiatalokat,
megerősítsék a viszonyokat köztük.

C

éljuk egyesíteni a romákat, szlovákokat és
magyarokat. Együtt szeretnének fellépni
a drog, alkohol és a különböző atrocitások ellen. Farsangi bált szerveznek, a bevételt terveik
megvalósítására fordítják. Az egyik ilyen tervük
a nyári tábor, ahol különböző előadásokat tartanak majd szakemberek. A legfontosabbnak
drogellenes kampányukat tartják, amelyet nem
elégszer kell hangsúlyozni a fiataloknak. Itt is
szeretnék igénybe venni az orvosok és a rendőrök segítségét ugyancsak előadás formájában.
Ezenkívül nagyon fontosak lesznek a rasszizmus elleni előadások is. Felveszik a kapcsolatot

az Emberek a rasszizmus ellen szervezettel, sőt
szorgalmazzák a velük való szoros együttműködést is. A másik két fontos szervezet a Liberális
Fiatalok szervezete, és a Magyar Ifjúsági Közösség, akikkel szintén felveszik a kapcsolatot és
szoros együttműködést várnak. Nem politikai
szervezetek és nem is törekszenek arra, hogy
azzá váljanak. Természetes – ahogyan lapunknak elárulják –, ha úgy adódik, szívesen részt
vesznek politikai eseményeken, támogatnak
olyan politikai programokat, melyek komolyan
veszik a fiatalok problémáit, sőt szívesen veszik,
ha esetenként segítséget is kapnak tőlük. Programjuk közt szerepel létrehozni egy olyan központot Rimaszombatban a fiatalok részére, ahol
kulturált körülmények között szórakozhatnak,
drog és alkohol nélkül. Ehhez a programhoz szeretnék igénybe venni a város vezetőinek a segítségét. Tevékenységüket idővel kiterjesztik egész
Szlovákia területére, hogy bevonják más járások
fiataljait is. Csölle Edit, fotó: archív
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Ankét

Milyen a kapcsolata
roma ismerőseivel?

Egymás elfogadása, a másik
tiszteletben tartása és megértése komoly feladat elé állít
bennünket. Különböző, hogy
kinek hogyan sikerül a mindennapi gyötrelmes gondok
mellett az együttélésre is
odafigyelni.
Beta Ágnes, laboráns,
Rimaszécs
Van olyan roma
ismerősöm, akit
nagyon szeretek
és tényleg csak a
legjobbat tudom
mondani róla,
de akadnak olyanok is, akik
nagyon kellemetlenek. Nem vagyunk egyformák. Embere válogatja, nem lehet általánosítani.
Sok esetben nem a bőrük színe
a fontos, hanem az életforma,
ahogyan élnek.

Deák Gyula, nyug. kárpitos,
Rimaszombat
Felvételünkön az elnökség tagjai, balról: Peter Kováčik, Kovács Mátyás, Bozó Roland, Horváth Csaba, Kovács
Gergő – elnök, Cziprusz Zoltán, Danyi Attila.

Romák, magyarok illetve a többség
Mindenki más és egyéni. Egyedüli példány,
ahogy Kosztolányi mondja. Minden nemzetnek
megvan a saját nyelve, a kultúrája és szokásai,
amelyek csak rá jellemzőek. Ha különbözik
is a mentalitásunk és a kultúránk, egy közös
bennünk – jogunk van a létezésre, s emberi
jogaink elismerésére, függetlenül attól, hogy
honnan jöttünk.

M

indenkinek azonos jogai és kötelességei
vannak, amelyek a társadalmi szükségletekből és kölcsönös együttélésből fakadnak.
Ez főleg a vegyesen lakott területeken nem elhanyagolható, ahol két esetleg három nemzetiség is él egymás mellett. Megvan mindenkinek
a maga szokása és mentalitása, ami teljesen
természetes. Nagyon fontos (lenne) azonban
ezeket kölcsönösen tiszteletben tartani, megismerni egymás kultúráját és a szokásait, mert ez
is közelebb hozhatna bennünket. Nem állítom,

hogy ezáltal mindenki mindenkivel jóban lesz,
ugyanis ez teljesen lehetetlen, mint ahogy az is,
hogy mindenben megértjük majd egymást, csak
azért, mert ugyanahhoz a nemzethez tartozunk.
S mivel ezen nem változtathatunk, meg kell(ene)
keresni az uta(ka)t a kölcsönös megértés, vagyis
egymás felé. Az egymás közötti kommunikáció
alapfeltétele, hogy elfogadjuk a másik nyelvét,
kultúráját és mentalitását. Az, aki egy bizonyos
közösségben él, nem csak a saját jogaival kellene, hogy tisztában legyen, hanem a kötelességeivel is. S bizony az együttélés elengedhetetlen
feltétele a kötelességeink ismerete és betartása.
A kommunikáció során tekintettel kell lennünk
a másik mentális és kulturális színvonalára is.
S ha mindenki betartaná a kölcsönös együttélés
és együttműködés alapvető játékszabályait, akkor már egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz,
hogy sikeresen elviseljük és megértsük egymást.
Kalmár Katalin

Gyerekkorom óta
jó kapcsolatban
vagyok a romákkal. Most is sok
– inkább korombeli
ismerősöm van.
Nem barátaim, csak ismerősök. A fiatalabbakról nincs jó
véleményem. A velem egyidősek elég normálisak voltak, ők
dolgoztak. A mostani gyerekek
linkek. Sokukat látni a Rimaparton, ahogy szipuznak. Nincs
munkahelyük, még a fehér se
kap állást.

Gál Katalin, munkanélküli
elárusító, Bátka
Nekem jó kapcsolatom van a romákkal. A faluban
baráti viszonyban
is vagyok egynéhányukkal. Soha nem
volt semmilyen problémám, s
nem tudok róla, hogy valamilyen nézeteltérés történt volna
a környezetemben bárkivel is.
Kérdezett és fotózott: he
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Városunk iskoláinak életéből

2008. 1. 21.

Kitárjuk a rimaszombati
alapiskolák kapuit
Iskolai értesítők
* A rimaszombati Ferenczy

István Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola igazgatósága értesíti a Tisztelt szülőket, hogy az
érdeklődők számára NYITOTT
NAPOT szervez 2008. január 22én 8.30-tól 11.00-ig és14.00-tól
15:30-ig az iskola épületében.
Mindenkit szeretettel várnak!

* A rimaszombati Ferenczy

István Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola igazgatósága értesíti a Tisztelt szülőket, hogy az
elsősök ünnepélyes beiratkozása a 2008/2009-as tanévre
2008. január 29-30-án 14:00 órai
kezdettel valósul meg az iskola
épületében. Ha a meghirdetett
időpont nem megfelelő, megtehetik azt minden munkanap 8.00 és 16.00 között 2008.
január 15-től 2008. február 15-ig.
A gyermekük keresztlevelét
vigyék magukkal!

* A rimaszombati Tompa Mi-

hály Alapiskola igazgatósága
értesíti a leendő elsősök szüleit,
hogy a 2008/2009-as tanév első
évfolyamába a beiratkozás
2008. január 30-án (szerdán) és
31-én (csütörtökön) lesz 14.00
és 17.00 óra között az iskola
épületében. A hagyományos
osztály mellett lehetőségünk
van speciális osztályt is indítani
a tehetséges tanulók számára.
A beiratkozáshoz szükséges
a gyermek születési anyakönyvi
kivonata (másolat) és a szülők
személyi igazolványa. Bármilyen kérdése van, látogasson
el személyesen vagy hívja a 56
24 432-es telefonszámot.

Ferenczy István Alapiskola
Egyik reggel a Ferenczy István Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskolába igyekeztem a Nyugat-lakótelepre. Az iskolához érve elámultam: az épületet
„átépítették”. A dekorációt – mint megtudtam – a
pedagógusok és a gyerekek tervezték, és közösen
kivitelezték. Egy várba léptem be, a Tudás Várába, ahogyan ők ezt nagyon találóan elnevezték.
Az épület külső átalakulása úgy hatott rám, mint
egy gyermekre: az első pillanatban elvarázsolt.
Aki járt már a Ferenczy István Alapiskolában, az
tudja, hogy az intézmény belülről is maga a tisztaság, játékos elegancia. Mostanra az épület is
méltó külsőt kapott. Az iskola volt pedagógusaként egykor naponta élvezhettem ezt a kellemes
légkört, ami ezt az iskolát körülveszi. Végtelenül
büszke vagyok arra, hogy itt taníthattam, hogy
olyan kollégákkal ismerkedtem meg és dolgozhattam együtt, mint az itt oktató-nevelő pedagógusok és más munkatársak. Köszönettel tartozom az iskola egykori és mai vezetőségének
is, akiktől minden lehetőséget megkaptam, hogy
bizonyítsak, és a munkámat a támogatásukat
és segítségüket bírva végezzem. Büszke vagyok
a gyerekek szeretetére, és a szülők bizalmára is,
akik a gyermeküket ennek az iskolának a gondjaira – így rám is – bízták. Mélységesen kétségbeejtő, hogy egy ilyen iskola ma milyen kételyekkel
és veszélyekkel küzd. Megalázó helyzet ez tanítónak, gyereknek és szülőnek. Hogy milyen okok
vezettek idáig, azt nem vagyok hivatott értelmezni és nem is ebből a célból „ragadtam tollat“.
Egyszerűen csak el szerettem volna mondani,
hogy milyen jó is OTT. Több év tapasztalatából tudom. (Az írás egy megdöbbentő apropó kapcsán

született. A cikk írójának nem célja ezt az iskolát
a többivel szemben kiemelni, még úgysem azok
érdemeit kétségbe vonni. szerk. meg.)
Tóthné Mede Zsófia, fotó: moly

Tompa Mihály Alapiskola
Rimaszombat és környékének iskolái között
egyedülálló az iskola fekvése, hiszen a város
szívében könnyen megközelíthető. Ódon falai
között gyakran családok generációi ismerkedtek a tudományok, a művészetek és az erkölcs
világával. Az elmúlt évek legkiemelkedőbb eredményének azt tartják, hogy volt tanítványaik
megállják helyüket az életben. Céljuk egy olyan,
személyiségközpontú, családias hangulatú iskola, melyben jól érzik magukat a gyerekek. Fontosnak tartják az esélyegyenlőség biztosítását,
az integrált oktatást, az egészséges életmódra
nevelést. Figyelembe veszik a tehetséges, jó képességű tanulók fejlesztését, valamint a tanulási
nehézségekkel küzdő gyerekek felzárkóztatását.
Már hagyományosan együttműködnek az óvodával, s ennek jegyében Mikulás műsort, karácsonyi
ünnepséget, kézműves foglalkozást szerveznek
a leendő elsősöknek. Tanulóik szabadidejének
hasznos eltöltése érdekében tizennyolc színvonalasan működő szakkört működtetnek. Nagyon
sokan dolgoznak szeretetből azért, hogy gyermekük szép, modern iskolában tanulhasson. Remélhetőleg hamarosan megkezdődik az iskola
teljes átépítése és ódon falai új ruhát ölthetnek.
A 2008/2009-as tanévben is nagy szeretettel várják az elsősöket.
Az iskola igazgatósága

* A rimaszombati Dúsa úti

Alapiskola és Óvoda igazgatósága értesíti a szülőket, hogy az
elsősöket a 2008/2009-es iskolai
évre február 5-én (kedden) és
6-án (szerdán) íratthatják be
az iskola épületében. A leendő
elsősöket kis ajándékkal várják
a beiratkozás napján!

„Várba” öltözött a Ferenczy István Alapiskola
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Jeles napok

Január 22. – Magyar
Kultúra Napja

Nem tartozik a hivatalos, piros betűs
ünnepek közé, de már hosszú évek óta
egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi értékekre, amelyeket az évszázadok alatt
sikerült megőrizni, és melyeket méltán
érezhetünk a magunkénak. A dátum
apropója, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Ennek emlékére 1989-től ünnepeljük ezt a napot.

Január 21. – Ágnes

„Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy
teljék a pince!” - tartja a mondás. Szent
Ágnes a jegyesek és a kertészek védőszentje. Fiatalon áldozta életét hitéért.
I.Damasus pápa verses sírfelirattal
dicsőítette, Konstantina, Konstantin
császár leánya bazilikát emeltetett emlékhelye fölött. E napon római templomában két bárányt áld meg a pápa.
Ezek gyapjából készülnek az érseki
palliumok (főpapi jelvény).

Január 22. – Vince

„Ha megcsordul Vince, tele lesz a pince, ha kemény, kopog, kevés lesz a borod.” – máig sok nyelven használatos
még ez a régi mondás. A prémes állatok
bundája Vince napig gyűjthető, utána
már hullik! A keresztény hőskor egyik
legünnepeltebb vértanúja, különösen a
szőlősgazdák körében tisztelték. Ünnepének ideje miatt mint idő – meghatározó szent lett igen népszerű.

Gömör méltatlanul elfeledett nagy festője

130 éve született Rudnay Gyula
Pelsőcön született 1878. január 9-én – 130
éve Rudnay Gyula, festőművész, Kossuthdíjas, kiváló művész. Egy ideig Rimaszombatban is élt, valamint gyermekéveinek
egy részét Bejében töltötte, ahol édesapjának kocsmája volt.

É

letrajzírói szerint Bejében szívta magába a tájat, a népet és minden színt
és ízt. Ebből élt, innen táplálkozott művészete. Ízig-vérig gömöri festő volt. 1895-től
Hollósy Simon tanítványa Münchenben és
Nagybányán, közben rövid tanulmányúton
is járt Rómában. 1903-ban Párizsban képezte tovább magát. Sajátos, nemzeti stílű
művészetet akart, ezért 1905-ben Hódmezővásárhelyre költözött. A háború monumentális drámai kompozíciókat váltott ki
belőle, menekülőket ábrázoló képek sorát
festette meg. Ezekben az években Losoncon
élt. 1922-ben a Képzőművészeti Főiskola tanárává nevezték ki. Rézkarcolással is ekkor
kezdett foglalkozni. Több ízben szerepelt
gyűjteményes anyaggal, s majd minden
külföldön rendezett jelentősebb tárlaton
részt vett. 1924-ben négy aranyérmet nyert
Bécsben és Genovában. 1926-ban készítette
el az Országház számára a Pusztaszeri országgyűlést ábrázoló nagyméretű gobelinjét. 1929-ben a barcelonai világkiállításon
Grand Prixt és ezüstérmet nyert. Ebben az
időben a kuruc kor emlékét idéző kompozíciók sorát festette. Baján 1947-ben művésztelepet alapított. Goya és Munkácsy
nagy hatással voltak művészetére. 1956.

Febr. 1. – A civilek napja

Az eseményről elsőként 1998-ban emlékeztek meg. A civilek napja arra hívja
fel a figyelmet, hogy ha nem működnek
kellő számban civil szervezetek, akkor
az önkormányzatokra sokkal több feladat és felelősség hárul. Csak a civilek,
a civil szervezetek felelősségvállalása,
társadalmi munkája, jelenléte teheti
jobbá az élet számos területét. (be)

Csipkekendős nő

(1924 körül, Olaj, vászon, 52,5 x 37 cm,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)
január 4-én hunyt el, Budapesten. Pelsőcön
emléktábla őrzi emlékét. Érdemes lenne az
idén egy kiállítással tisztelegni e nagy művész emlékének… (Forrás: Magyar Életrajzi
Lexikon, Akadémia Kiadó, 1969 és Veres János: Széttekintés a rimaszombati járásban,
Gömöri Műhely, 1992)
osati, fotó: hungart.euroweb.hu

Ötvenezer áldozat a Don-kanyarban

Mede Gyula, aki túlélte

Január 25. – Pál

Ha az idő engedi, megkezdhetjük a szőlő trágyázását. A pincében a bor ellenőrzésének az ideje, ha nem elég tiszta,
derítjük vagy szűrjük! – a mondás szerint. Az időjárás-, termés- és haláljóslás
napja. Pál fordulása a tél fordulatát jelzi. „Ha tiszta, bőven terem mező, puszta, ha szeles, jő hadakozás, ha ködös:
embernek sírt ás, ha pedig havas vagy
nedves: lesz a kenyér igen kedves. Ha
Pál fordul köddel, ember hal el döggel.”
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A II. világháború 2. magyar hadseregének
Don-kanyarbeli katasztrofális pusztulása
65 évvel ezelőtt történt.

F

elvidékről és szűkebb pátriánkból is nagyon sokan a harcvonalban és fogságban szenvedték végig a negyvenes éveket.
Nem emlékeznek meg róluk, nincs kronológia, amely összefoglalná az eseményeket.
Az egyházasbásti Mede Gyula bácsira két
hete figyelhettünk fel az MTV Hol sírjaink
domborulnak című műsorában, éppen az
Oroszországban megélt borzalmairól mesélt. Vörös Attila pár évvel ezelőtt készített
vele riportot. Környékünkről ő volt az egyik
legfiatalabb hadifogoly, sajnos már visszaadta lelkét a teremtőnek. Sikerült filmszalagra
rögzíteni a háborúban megélt történeteit,
amelyen elmeséli, hogy 1941. októberében
rukkolt be Salgótárjánba, Losoncon végzett
morze iskolát, és rádiós lett. 1942. július 17-

én indultak a frontra és szeptemberben már
a Donnál voltak. Többször volt élet-halál között, „vállalkozásra” is kiküldték, amikor fel
kellett derítenie az orosz állásokat. Túlélte.
1943. január 13-án történt meg az áttörés.
Majd fogságba esett. A sortüzet is túlélte,
amelyet a tífuszjárvány megfékezése végett
lőttek az oroszok ártatlan hadifoglyokra
– tizenötezerből csak tizenöten maradtak
életben. Szibériában dolgozott, láger- majd
vagonparancsnok lett, végül ő hozta haza
a túlélő felvidékieket – 1949. január 9-én.
Itthon már jelképes sírját is elkészítették,
menyasszonya férjhez ment, szülei nem
hitték, hogy valaha még láthatják. Kiállta
a megpróbáltatásokat, pedig a 125 ezer fős
magyar seregből körülbelül 45-50 ezren haltak meg, ugyanennyien megsebesültek, és
28 ezer ember esett hadifogságba, s nagy
részük sohasem térhetett haza...
homoly
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Magyarok szerte a világból
köszöntik a gömörieket

Csernák Béla (Bihar)

Nagyváradi születésű református lelkész,
Bihar a 11. szolgálati helye

Bort, búzát, békességet! Családnak, egyháznak, falunak s városnak, közösségeinknek –
minden jóakaratú embernek.”

Bolba Lajos (Budapest)
Késmárki születésű karnagy

a GÖMÖRI HÍRLAP olvasóinak egy – nagyon
boldog új esztendőt kívánni, legyen ez az év
a békét és gazdagságot hozó esztendő, amikor is segítjük és szeretjük egymást, mert
ahogy munka, úgy szeretet nélkül sem élet
az élet.”

Sviták Karin (Prága)

Kassán született, ma Prágában él cseh férjével és 3 gyermekével, akik magyar műveltsége érdekében munkálkodik az Iglice
Egyletben, amely Moravcsík Tímea kezdeményezéséből alakult meg magyar játszóházak, óvodai foglalkozások, magyar
nyelvi oktatás, valamint előadások, koncertek, hétvégi és nyári táborok szervezése
céljából.

„Az ország, melyben élek – Románia – 2007.
jan.1-vel lett tagja az EU-nak. Ez nagy tudati
kihívás volt úgy a többség (románság), mint
a kisebbség(ek) számára. Már meg kell tanulnunk mindent úgy megfogalmazni, hogy
számoljunk a figyelő fülekre is. Nekik is van
kialakult elképzelési mechanizmusuk, melyet nekünk lebecsülés és megvetés helyett
tapintattal és bölcsességgel méltányolnunk
kell. Ha egyetlen szóval kívánnám jellemezni az elmúlt esztendőnket, azt mondom:
újszerű. Sok értékes részeredmény született
úgy gazdasági, mint humán téren. Az új év
tovább fogja vinni azt, ami most közöttünk
elkezdődött: a romániai magyarság közéleti
elképzelése a pluralizmus felé fordult. Nagy
reménnyel tölt el a környezetemben élő vállalkozók közösségi élet iránti érdeklődése
és nyitottsága. Ahol vannak „mecénások”,
ott lesz dinamizmus is. A jövő év is általunk
valósul meg, tehát nekünk kell szüntelenül
érni, változni. S ez közösségünk egészére
vonatkozik. Személyes tervem egy vis�szakapott, százéves épület rendbetétele, és
benne helytörténeti múzeum létrehozása.
Gyermekeink számára szeretnék minél több
találkozási alkalmat megragadni, teremteni.
Épületeket és emberi kapcsolatokat felújítani, karbantartani. A gömöri olvasóknak
őszinte szeretettel és tisztelettel megbecsülésemet szeretném kifejezni. Jóllehet,
személyesen nem ismerem a tájat, annál
többet olvastam róla, s tudván családom
múltját-gyökerét, büszkeséggel gondolok
rá. Azokra, akik megőrizték méltóságunkat,
erényeinket és álmainkat, minden külsőtől függetlenül. Minden olvasónak a régi
köszöntéssel kívánok eredményes új évet:

„Az új esztendő küszöbén állva, szorongással gondolok a múltra, és szorongással gondolok a jövőre. Mögöttünk a be nem teljesedett munkák, előttünk a nem kitaposott út
feladatainak összesége. Ez az, amit életnek
nevezünk. A gazdasági és politikai változások begyűrűzték életünket, kizökkentettek a megszokott életritmusunk, tudásunk,
gondolkodásmódunk, vagyis az egész életvitelünkből. Az élet rákényszerít bennünket,
hogy polihisztorokká váljunk. Lépést tartani a világgal csakis ezen módon lehet. A
történelmet figyelve előbb mindig le kellett
rombolni a régit, hogy egy új valami sarjadhasson. Sok minden voltam már az életben,
mégis új megoldást kell keresnem a fejlődés
érdekében a fennmaradáshoz. Ezen tények
felismerését mulasztottam el az elmúlt esztendőben, ami miatt elmondhatom, hogy
sikertelen esztendőt zártam. Évtizedek alatt
kialakulnak szokások az emberben, amitől
nagyon nehéz szabadulni. Az új esztendő
feladata: olyan területen kívánok dolgozni,
ahol szívesen és örömmel veszik az évek
során felhalmozódott tudásomat, ahol azt
kamatoztatni is tudom. Ami osztatlan örömet okozhat a jövőben is, az a színház és
a zene területe, de nem riadok vissza újabb
feladatok megoldásától sem. Az elmúlt év
sikertelenségeinek romjait eltakarítottam
magamból, de a tanulságokat nem, mert
azok kérlelhetetlenül belopták magukat az
elmémbe, és ott dübörögnek, amíg a megvalósulás pillanata be nem következik. Felvidéki ember lévén, szeretnék – nem csak

„A Gömöri Hírlap olvasóinak egy érdekességet és egy kérést szeretnék üzenni: Nagyapám, Haltenberger Ince, a magyar falvak
lakosságának művelése érdekében mozgó
könyvtárak létesítén túl lelkes gyűjtője volt
a gömöri népművészeti tárgyaknak. Mióta
az eszemet tudom, népi szőttesek, kerámiaedények, használati tárgyak díszítették
nagymamám lakását és a mi konyhánkat is.
Most karácsony előtt a prágai nagyközönség
is megcsodálhatott egynéhányat a gyűjteményből a Hrzánský palotában a Hradzsinban, ahol a Csehországban élő nemzetiségi
kisebbségek karácsonyi szokásait bemutató
kiállítást rendeztek. Prágai magyar vonatkozású múzeumi gyűjtemények hiányában az
Iglice Egylethez fordultak, és mi örömmel
segítettünk bemutatni a magyar karácsonyi
népszokásokat. Nagy dicséretet kaptunk.
Azt hiszem, ez már elegendő ok a büszkeségre. Kérem a gömörieket, ne hagyják elveszni szokásaikat, tárgyaikat, mert mindkettő nagy érték.” Balázs Emese, fotó: archív
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Ajanló

A család kalendáriuma

A Szívderítő NAPtár érdekes olvasmányokkal, receptekkel, keresztrejtvénnyel,
naptárral kedveskedik a
családoknak. A tudomány,
sztárvilág és szépirodalom
rovatok mellett megtalálják az évfordulókat, névnapokat, a magyar utónevek
eredetét és jelentését is.

Kassai Figyelő

Az ötéves Hernád Magyar
Lap- és Könyvkiadó gondozásában megjelent a
Kassai Figyelő első száma.
Beszámolnak a határátkelőkön rendezett ünnepségről, de olvashatnak Vass Lajos karnagy
kitüntetéséről, Köteles László újévi elképzeléseiről, a Thália évzárásáról, és
közlik Skultéty Csaba Benes és Kárpátalja című írását is. A lap a Tompa könyvesboltban is kapható.

Kürtös

A Csemadok Nagykürtösi
Területi Választmányának
kiadásában
megjelenő
Kürtös havilap szintén ötödik évében jár. Decemberi
számában színes híreket
közöl az Ipoly-Eurorégió határszakaszról, deolvashatjuk hasábjainak Csáky
Pál, Hamerlik Richárd, Hrubík Béla és
Balogh Gábor évértékelőit is.

Cserkész januári száma

Az évi tíz alkalommal
megjelenő
foglalkoztató
cserkészlapot elsősorban a
cserkészek, a cserkészeszmék iránt érdeklődők számára adja ki a Szlovákiai
Magyar Cserkészszövetség. Ez alkalommal is gazdag tartalommal, hasznos
tudnivalókkal jelent meg (www.szmcs.
sk).

Az otthoni gyógymódok
nagykönyve

Egyetlen könyvben minden, ami fontos az egészség megőrzéséhez, illetve
a gyors otthoni gyógyuláshoz. Hasznos tanácsokkal
szolgálnak Frank Zsófia és
Kürti Gábor természetgyógyászok, ha
egy-egy kérdésben gyors válaszra van
szükség. Összeállította: moly
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X. Dialógusok szakmai konferencia Mezőkövesden

A regionális
együttműködésé a jövő
A

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és
Közművelődési Intézet tizedik alkalommal
rendezte meg a Dialógusok szakmai konferenciáját. Felvidékről Királyhelmectől Rimaszombatig érkeztek résztvevők, de találkozhattunk erdélyiekkel és kárpátaljaiakkal
is. Évek óta itt tartja évkezdő összejövetelét
a Szövetség a Közös Célokért szervezet is.
A rendezvénynek minden évben más város
ad otthont, a jubileumi rendezvényre Mezőkövesden került sor, ahol az előadások mellett az érdeklődők a Matyó múzeumba és
a híres Zsóry fürdőbe is ellátogathattak.
Rimaszombatot a Csemadok Területi Választmánya (Sebők Valéria városi képviselő vezetésével), B. Kovács István és lapunk
szerkesztősége képviselte. Lapunk részt vett
a délután megrendezett módszervásáron is,
ahol a rimaszombati tájékozató anyagokkal
együtt a Gömöri Hírlap összes kihelyezett
példányát gyorsan elkapkodták.
A konferencia címe a kisebbségi magyar közösségépítés címet viselte, s ahogy már az
előző évek során megszokhattuk, az elméleti felvezető után gyakorlati tanácsokat is
kaphattunk, s a konferencia talán leggyümölcsözőbb részének a személyes kapcsolatok ápolása és kialakítása számít, hisz
ezáltal új együttműködési formák és lehetőségek alakul(hat)nak ki.
Mivel a nemzetközi politikai helyzet évente
változik, szinte minden év más-más kondícióban találja a határon túli magyarságot.
December 21-én Magyarország és Szlovákia
csatlakozott a schengeni övezethez, a köztük lévő határok eltűntek (bár volt, aki megjegyezte, hogy legfeljebb a határállomásokat
számolták fel), addig a kárpátaljai és a vaj-

dasági magyarok csak vízummal léphetnek
Magyarország területére. Igaz, a magyar hatóságok ez utóbbit ingyenessé tették a diákok, a nyugdíjasok és a kulturális csoportok
részére, s létezik a kishatárátlépő is, amely
a határmenti övezetbe biztosít kedvezményes belépést.
A vendégeket Ódor Ferenc, a BAZ-Megyei
Közgyűlés elnöke és Tállai András polgármester köszöntötte. Mivel 2008 a kultúrák
közötti párbeszéd európai éve is egyben, az
előadások is e köré szerveződtek. A konferencia díszvendége Rudolf Schuster egykori
köztársasági elnök volt, aki büszke arra, hogy
mecenzéfi mántaként a német és a szlovák
mellett a magyar nyelvet is gyerekkorában
elsajátította. Később Kassa főpolgármestereként is sokat tett a szlovák-magyar
kapcsolatok ápolásáért, sőt köztársasági
elnökként magyarul is szólt a budapesti
parlamentben. Törzsök Erika, a Miniszterelnöki Hivatal főigazgatója a magyar kormány
kisebbségekkel kapcsolatos álláspontját ismertette, s részletesen is szólt a Szülőföld
Alap koncepciójáról. Törzsök szerint a jövő
a regionális együttműködésé, amely nem
sértené se a többség, se a kisebbség érdekeit.
Kardinális kérdésként említette a romakérdést. A siránkozás helyett a közösségépítés
jegyében együttműködési stratégiákat kell
kidolgozni – zárta előadását a főigazgató.
Délután bemutatkozott a Duna TV, a Bodrogközi és Ung-vidéki Kulturális Központ,
másnap délelőtt pedig a pénzszerzési lehetőségekről számoltak be a Szülőföld Alap,
a Nemzeti Kulturális Alap és regionális pályázati alapok képviselői.
Juhász Dósa János, fotó: Havasi Péter
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Csordás János

Mozaikok a gyermekkorból [13.]

1964
R

eggelente Anyu elkísér a Harangláb
előtti buszmegállóig, itt gyülekeznek
azok a tanulók, akik nem a Rima közelében
laknak. A másik buszmegállónál, a Gondűző
előttinél szállnak fel a Rimához közelebb
lakó tanulók, s itt száll fel Pásztor Mária a
buszra. Errefelé jóformán még senki sem
közlekedik magántulajdonban lévő személygépkocsival, sokan a helyiérdekű piros
buszon utaznak a főtérre vagy a vasútállomásra, avagy onnan vissza, ha nem óhajtanak gyalogolni.
Az első osztályban Pásztor Mária egyetlen
egyszer büntet meg engem: padtársammal
együtt egy-egy körmös után kiállít bennünket egy teljes órára a sarokba, Adit az egyikbe, engem a másikba, mert a szünetben kergetőzünk a padok körül. Anyu hosszú ideig
nem tud ebbe beletörődni, méltatlan büntetésnek tartja a kiállítást, állandóan beszédtéma az esetünk.
Pásztor Mária karácsony közeledtével betanítja mindkét első osztályt egy színdarab eljátszására. A mese arról szól, hogy egy kisfiú
és egy kislány véletlenül ottragad a játéküzletben, s az életre kelt különféle játékbabák
elszórakoztatják őket. Rám a maci szerepét osztják, a nyúlfarknyi szerep felettébb
hálásnak bizonyul. Mindvégig a színpadon
ücsörgöm egy kényelmetlen konyhaszéken,
végignézhetem az előadást, s amikor rám
kerül a sor, elénekelek, pontosabban eldörmögök egy dalt.
Anyu lázban ég, mindenáron valósághű
jelmezt akar készíttetni, nem tudja eldönteni, hogyan fogjon hozzá, honnan szerezzen barnamedve-jelmezt. Kölcsönözni nem
akar, inkább vesz a méteráru üzletben úgynevezett „tediber” anyagot. Árusítják mind
barna, mind fehér színben. Luciákkal, az ismerős női szabóval elkészítteti a jelmezt a
méretemre. Luciák, ki a belvárosban, az egykori Rózsa utcában lakik, szereti a sült tököt,
ennélfogva Anyu visz neki egy jó nagyot a
saját termésünkből, s másnapra elkészül a
jelmezem. Távozásunkkor Luciák illedelmesen megköszöni a csemegét – beszédhibás
lévén valahogy ekként: Tötönöm tépen a
tötöt...
A színdarabot a peremvárosi kultúrházban
mutatjuk be két előadásban. A darab óriási
sikert arat, a megelevenedett babák és állatfigurák játéküzletbeli kalandjai tetszenek a
közönségnek, melynek jelentős részét a szülők és rokonok alkotják. A legtöbben Cibula
Lubica és Horváth Alica cigánylány-alakítá-

sát dicsérik, eredeti viseletben mezítláb lejtik a táncot a „Jaj, anyám, a vakaró, leégett a
vakaró” kezdetű nótát énekelve.
Én a bohóc jelenete után énekelek – ezt a
figurát Michalidesz Laci kelti életre, s úgy
kell visszaülnöm a székre, mint ahogy azt
a tévémaci teszi. Az éneklés után azonban
egyszerűen visszaülök a helyemre, persze
nem úgy, mint a tévében a tévémaci, erről
megfeledkezem. Ezért felállok, s pontosan
úgy ülök le, mint a tévémaci: előbb rátérdepelek a székre, s eme térdeplésből huppanok fenékre a széken.
Produkciómra tapsvihar tör ki, de én csak a
büszkeségtől duzzadó Pásztor Máriát látom
a színpad ellenkező szélén, amint mutatóujját a magasba emelve integet felém, amiért
elfelejtkeztem egy jelentékeny apróságról...
Lénárt doktor azt javasolja Anyunak, vetesse ki a mandulámat, állítólag a mandulám
miatt gyullad be a torkom. Nem értem, miért szükséges az operáció egy rövidlefolyású
egyszeri betegség miatt, nem akarom, hogy
kivegyék a mandulámat. A torkom a hideg
víztől fájdul meg, kimelegedve iszom egy
iskolai rohangálás közepette. Anyu hagyja magát meggyőzni közeli ismerősei által,
dicsérik Lénárt doktort, kiváló orvos, gond
nélkül kiveszi a mandulát. Sok gyerek esik át
ezen a műtéten, komplikációmentes, olyan,
akár a foghúzás. Anyu hajlana affelé, hogy
kórházba ne kelljen mennem, ám ha ennek
szükségességét Lénárt doktor határozottan
tanácsolja, hallgat rá, mégiscsak ő az orvos.
Jómagam duzzogok, amiért nem rám hallgat, Apu nem szól semmit, a háttérbe vonul,
hagyja Anyut dönteni. Anyu pedig dönt.
A tanév utolsó hetében, a bizonyítványosztás előtt egy reggel bevonulunk a kórházba,
kiveszik a madulámat. A műtét gyorsan lezajlik, egy székben kell ülnöm tátott szájjal.
Tisztán emlékszem arra, mennyire szőrös
volt Lénárt doktor vastag alsókarja...
Egy éjszakát töltünk a rideg kórteremben,
Anyu nem hagy magára, külön ágyat biztosítanak a számára, hogy velem lehessen.
Másnap délelőtt kötelezően vaníliás és kakaós fagylaltot nyalogatok, ezt Hazír árulja
a kórház udvarán. Délidőben megéhezem,
ennék valamit, noha aznapra számomra
a szilárd étel fogyasztása tilos. Ebédre grenadírmarsot szolgálnak fel, megkívánom,
elfogyasztom Anyu adagját. Délután Anyu
elintézi, hogy hazamehessünk, jól vagyok. A
következő éjszakát otthon töltöm.
Adi átveszi a bizonyítványomat, s elhozza
nekem. Anyu boldog, hogy egy nagy egyes
díszeleg a bizonyítványomon.
Napokkal később főtt kukoricát eszem, nyeléskor megkarcolódik a friss heg, s vérezni
kezd. Anyu megrémül, azonnal rohan ve-

lem a kórházba. Egy fiatal, szlovákul beszélő
orvos vizsgál meg, ímmel-ámmal nyitom
ki a számat, hagyom, hogy egyszer-kétszer
belenézzen a torkomba. Midőn egy hosszú
és görbe valamit vesz a kezébe, hogy vattás végével kitörölje vele a torkomat, nem
vagyok hajlandó kinyitni a számat, hiába
kérlel Anyu, a műszert túlzottan hosszúnak találom. Nincs mit tenniük, megmakacsolom magamat. Anyu röstelkedik, az
orvos tanácstalan. Elérem, amit akartam:
hazamegyünk, megelégelem a kivizsgálást.
Anyu nyugtalankodik miattam, a főtt kukorica elfogyasztásának esete aggasztja.
Azon a nyáron többé nem főz kukoricát, pudingokat készít előzőleg tejben áztatott piskótákat rakva bele...

(Részlet egy készülő regényből)

Megemlékezés
Garaj Lajos emlékére
Életének 76. évében elhunyt Garaj Lajos
egyetemi tanár, irodalomtörténész. A
gömöri Miglészpatakán született 1932.
augusztus 25-én, a budapesti ELTE bölcsészkarán magyar szakon végzett 1956ban. Ekkortól a pozsonyi Komenský
Egyetem magyar nyelv és irodalom
tanszékének adjunktusa, 1988-tól docense volt. A szlovák-magyar irodalmi
kapcsolatokat, a modern magyar irodalmat, a Nyugat-nemzedékét, Madách
szlovák fogadtatását és Gömör vármegye irodalmát kutatta. Több egyetemi
tankönyvet írt, több irodalmi lexikon
számára készített jelentős számú szócikket és számos magyar művet fordított szlovákra. Az ő fordításában jutott
el a szlovák olvasókhoz egyebek mellett Szabó Magda: Az őz, Sánta Ferenc:
Az ötödik pecsét, Duba Gyula: Ugrás a
semmibe című regénye. 1997-ben jelent meg a Gemer a Malohont c. kötete,
amely az egykori vármegye nevezetes
alakjait veszi számba. 1999-ben látott
napvilágot A modern magyar regény c.
tanulmánykötete is. Élete utolsó éveiben Madách monográfiáján dolgozott.
„Garaj Lajos a második világháború
után újrainduló szlovákiai magyar szellemi élet jelentős teljesítményt felmutató személyiségei közé tartozik, munkássága tudományos életünk fontos
része, s jelentős ösztönzéseket adhat a
további kutatásokhoz” – írta róla Fazekas József az Új Szóban. (jdj)
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 4. hétre
Hétköznapokon
Dr. Max gyógyszertár a
Kauflandban 8-tól – 20 óráig

Szombaton
Január 26. szombat – Dr. Max
gyógyszertár a Kauflandban
Január 27. vasárnap – Jazmín
gyógyszertár

Fogorvosi ügyelet
Január 26-27. (szombatvasárnap)
MUDr. Kleinová M.,
Iskola u. 7., tel.: 56 317 22

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
2008. január 8-án az alábbi
személyek adtak önkéntesen
vért: Martin Vetrák, Ladislav
Fazekaš, Róbert Tanko,
Mikuláš Baláž Rimaszombatból, Mihályi Péter, Pavel
Šufliarsky Rimajánosiból, Angel
Rajnák Osgyánból, Milan Dirbák,
Radoslav Doboš Nyustyáról, Kasza Tibor Hanváról, Bódi László
Rimaszécsből, Vincze József,
Nagy Gábor Felsővályból, Róbert
Pálinkáš Baktiról, František
Beňuš Bakostörékről, Alžbeta
Antalová Meleghegyről, Ján
Faltus Gömörfaláról, Tóth
András, Tóth Zoltán Nagybalogról, Ján Zvara Derencsényből,
Csányi Edit Gömörpanyitról.
Először adott vért: Miloš Gaži
Rimaszombatból. A Vöröskereszt Rimaszombati Területi
Választmánya minden véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Január 23.
A SÍRÓS TEVE TÖRTÉNETE
német-mongol film
18.00
*********
Január 23-24.
A HOLNAP A MÚLTÉ
amerikai sci-fi akció
sz. 20.00, cs. 17.45 és
20.00
*********
Január 25-26-27.
AMERIKAI GENGSZTER
amerikai krimi-dráma
17.00 és 20.00

Felhívások
* 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. A témák és a versenyfeltételei
iránt a az alábbi telefonszámon érdeklődhetnek
0907 871451 (Csemadok), 047/5631095 (Osveta)
Beküldési határidő: 2008. február 8.

* Kárpát-medencei diákírók pályázata
Az idén 31. alkalommal rendezik meg Sárvárott
a Kárpát-medencei diákírók, diákköltők 31. irodalmi pályázatának táborát és díjkiosztó ünnepségét. A pályázatot vers-, próza és tanulmány
kategóriában hirdették meg 14-18 év közötti középiskolás diákok részére. A beküldhető írások
maximális terjedelme 15 kéziratoldal lehet. A
pályázatokat február 15-ig az alábbi címre várják: Írók Szakszervezete, 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.

* Duna Menti Tavasz
A XXXIII. Duna Menti Tavaszt a következő kategóriákban hirdették meg: bábjátékos (csoportok
és szólisták részére), színjátszó és szerkesztett
játékok. A fesztivál jelentkezési lapjai a Csemadok területi választmányain szerezhetők be,
vagy a www.csemadok.sk honlapról letölthetők.
Jelentkezési határidő: 2008. február 25. Pontos
információkkal a Csemadok Művelődési Intézete szolgál: PhDr. Kamenár Horváth Éva (mobil:
0908/788 855, e-mail: ekamenarova@chello.sk),
Takács Ottó (tel.: 031/552 24 78, fax: 031/550 98
30)

* Itt járt Mátyás király
A 2008-as Reneszánsz Év alkalmából, Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulóján (január
24-én választották királlyá a Duna jegén) a Duna
Menti Tavasz szervezőbizottsága Itt járt Mátyás
király címmel a Duna Menti Tavasz fesztivál
idejére gyermek képzőművészeti versenyt hirdet. Az alapiskolák diákjai két kategóriában jelentkezhetnek, csak A3-as és A2-es formátumú
rajzlapra készült alkotásokkal. Beküldési határidő: 2008. április 20. Információ: 031/552 24 78
telefonszámon, cím: OV Csemadok, Bacsákova
240/13., P.O.BOX 16., 929 01 Dunajská Streda.

* Advent a Hargitán

A Duna Televízió január 22-én, kedden este
18.20 órai kezdettel levetíti Sütő András Advent
a Hargitán c. legendás előadásának felvételét,
amely a Nemzeti Színházban készült, s a főbb
szerepeket Sinkovits Imre, Agárdy Gábor, Bubik
István és Kubik Anna alakítja.

* A város bérbe adja az az egykori Sultán étterem helyiségeit
Rimaszombat városa bérbe adja a Fő tér 2. szám
alatt található, lakhatásra nem szolgáló helyisé-
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geket 272 m2-en (az egykori Sultán éttermet) a
következő feltételek mellett:
- a bérlőnek meg kell őriznie a helyiség eredeti küldetését, s továbbra is magasabb szintű
étermi szolgáltatásokat kell biztosítania (borozó, zenei kíséret)
- a bérleti díj az első két évben: 12 000 korona/hó
valamint 2000 korona fűtésköltség és az egyéb
üzemeltetési költségek. A bérlet az azt követő
évben minimum 15 ezer koronára emelkedik
(valamint a fűtési és üzemeltetési költségek).
A kérvényeket a Városi Hivatal Jogi- és Vagyongazdálkodási Osztálya címére várják 2008. február 27-ig. Információk kérhetők a 047/5604626os, a 047/5604631-es valamint a 0903 284 353-as
telefonszámok valamelyikén. A kérvények elbírálására 2008 március 6-án, csütörtökön kerül
sor a Városi Hivatal (Svätopluk u. 9.) üléstermében (2. emelet, 16. ajtó).
A kérvényhez mellékeljék a vállalkozási engedély fénymásolatát, illetve a cégbírósági bejegyzés kivonatát, valamint kérik a vállalkozási
irányvonal feltüntetését, valamint a tervezett
költségvetést.

Meghívók
* Grafikai érintések
A salgótarjáni Nógrádi Történeti Múzeum tisztelettel meghívja a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Grafikai érintések a visegrádi négyek
között című kiállítás megnyitó ünnepségére,
január 22-én kedden 14 órára. A kiállítást megnyitja Stefanovits Péter grafikusművész.

* Kegyelem életfogytig – könyvbemutató
Tisztelettel meghívják Önt a Kegyelem életfogytig – Esterházy János szenvedéstörténetének
dokumentumai Mycielskiné Mária feljegyzései
alapján című kötet bemutatójára. A bemutató
időpontja és helyszíne: 2008. január 22 (kedd)
15 óra a Sapientia Hittudományi Főiskola Díszterme, Budapest, Piarista köz 1. A könyv a helyszínen megvásárolható.

* Könyvbemutató Füleken
Január 23-án, szerdán, délután négy órai kezdettel mutatják be a Füleki Városi Művelődési Központban Parti Zoltán Fülek c. könyvét, amely a
helyszínen megvásárolható és dedikálható.

* Tompa szavalóverseny
Putnokon a Serényi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskolában, január 25-én
délelőtt 8.30 órai kezdettel ismét megrendezésre
kerül a Tompa Mihály Szavalóverseny. A rendezvényen szívesen látják a Felvidékről jelentkező
diákokat is. Jelentkezni lehet a 036/648430035
telefonszámon vagy faxon.

* Ghymes jubileumi koncert Debrecenben
A Ghymes Együttes első alkalommal lép fel a
Főnix Csarnokban a Debreceni Tavaszi Fesztivál
programjaként, 25 év legnagyobb és legszebb
dalai csendülnek fel március 28-án este 19 órától Magyarország egyik legszínvonalasabb multifunkcionális rendezvénycsarnokában.
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Ingatlanok

Állatok

* Üzlethelyiségek bérbe vehetők Rimaszombatban, a Vasúti
utcában.Tel: 0910 667 325
020-3
* Egyszobás lakást veszek a
városközpontban. Készpénzzel
fizetek. Tel.: 0911 876 350
042-3
* Kétszobás albérletet keresek
Rimaszombatban. Tel: 047/5621
888
063-4
* Háromszobás lakás eladó
Rimaszombatban a Rozsnyói
utcában. Tel: 0903 574 521
067-4
* Egy- vagy kétszobás lakást
vennék Rimaszombatban. Tel:
0915 801 573
068-4

Szolgáltatások
* Gépkocsi-szállítás, költöztetés.
Tel.: 0903 515 109
1104-17
* Professzionális könyvelés. Tel.:
0902 417 017
1115-17
* 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
* Szállítás Aviával + ponyva + költöztetés. Tel: 0905 922 756
1448-7

Állás

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

* LILIPUT
gyermekruha

30 százalékos
kedvezmény
a téli árura
- téli kabátok
- meleg nadrágok
- pulóver
- garbó, sapkák
Rimaszombatban
a posta mellett.

Munkaadó

Foglalkozás

Követelmények

OPORA G+N, polgári társulás,
Rimaszombat

Szociális
hivatalnok,
szakácsnő

Teljes középiskolai
végzettség,
inaslevél

STEMPROK OK, Kaufland,
Rimaszombat

Eladó - virágárus

szakképesítés

Nyugdíjasok otthona,
Rimaszombat

Az egészségügyi
részleg vezető

Főiskolai
végzettség, infó:
Vančíková 047/ 56
23192

Gömöri Tejüzem,
Rimaszombat

titkárnő

Nyelv: angol
(felsőfokú), francia
(középfokú)

asszisztens

SEWON ECS SLOVAKIA.,
Rimaszombat

Elárusítónőpénztárosnő

CBA SLOVAKIA, Rimaszombat

Teljes középiskolai
végzettség

szakképesítés

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

* Ügyes lapterjesztőket keresünk a Gömöri
Hírlap árusítására. Teljesítménybérre.
Infó: 58 11 310

EUROMOTEL
Restaurant

2015

* 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
* Minőségi könyvelés. Tel: 0911
846 062
1394-14
* Kitanult szakácsot keresünk.
Szakmai gyakorlat szükséges. Tel:
0905 352 497, 0907 540 101
070-6

Gömöri H
Ha nálunk

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

Szabad munkahelyek:

írlap

hirdet, az
egész
régióban
elolvassá
k!

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

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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A rimaszombati Tempus
Cupbajnokság eredményei
Az „A” csoport csapatai:
SK TEMPUS Rimaszombat, Zólyomlipcse, Balassagyarmat, FC Nyitra, JEDNOTA KAC Kassa, VFK Rozsnyó.
Az eredmények:
SK TEMPUS Rimaszombat – Zólyomlipcse
0:3
SK TEMPUS Rimaszombat – VFK Rozsnyó 0:0
SK TEMPUS Rimaszombat – FC Nyitra 2:5
(góllövők: Nôta, Rapčan)
SK TEMPUS Rimaszombat – Balassagyarmat
0:4
SK TEMPUS Rimaszombat – JEDNOTA KAC
Kassa 2:2 (g.: Morong, Matyas)
A „B” csoport csapatai:
FK DUKLA Besztercebánya, SK SLOVAN Léva,
Erdőbádony, VFK Rimaszombat, Saca, VFK
Kassa
Az eredmények:
FK DUKLA Besztercebánya – VFK Rimaszombat 4:0
VFK Rimaszombat – VFK Kassa 0:4
Saca – VFK Rimaszombat 2:1
VFK Rimaszombat – SK SLOVAN Léva 1:4
Saca – VFK Kassa 0:4
VFK Rimaszombat – Erdőbádony 0:3
Meccsek a 7-12. helyekért:
SK TEMPUS Rimaszombat – VFK Rimaszombat 3:0

KAC Kassa – VFK Rimaszombat 3:0
SK TEMPUS Rimaszombat – Erdőbádony 2:1
(g. Matyas, Morong)
SK TEMPUS Rimaszombat – Saca 0:1
VFK Rozsnyó – VFK Rimaszombat 3:0
A bajnokság végeredménye:
1. FC Nyitra
2. VFK Kassa
3. Zólyomlipcse
...8. SK TEMPUS Rimaszombat
...12. VFK Rimaszombat
A legjobb játékosok:
Lehotský (Kassa), Fabiš Lukáš (Nyitra), Vaško
Filip (Rozsnyó), Madar Igor (Kassa), Tešvár
Marek (Zólyomlipcse), Szalansky (Balassagyarmat), Tímár Maťko (Erdőbádony), Vološín
Tomáš (Besztercebánya), Čisár František
(Saca), Nota Július (SK TEMPUS Rimaszombat), Vigľaš Jakub (Léva).
A legjobb kapus:
Mádel Jakub (Zólyomlipcse)
A legjobb góllövő:
Fábry Marek (Nyitra)
A bajnokságot támogatta:
Dg.s.r.o. Diagnosztikai centrum Dr. Lehocký
vezetésével, Rimaszombat Városa és Cifruš
István polgármester, KORO cég – Ing. Košin,
Ing.Gulik, az SK TEMPUS Rimaszombat játékvezetői és szervezői.

Nyustyán győzött
a női röplabda csapat

Győzelemmel
folytatták

E

gy hónapos szünet után a kilencedik fordulóval folytatódott a női
röplabda liga, s a rimaszombati csapat
Nyustyán kettős győzelmet aratott, így a
bajnokságban megerősítette a második
helyét a nyustyai csapat előtt. A bajnokságot továbbra is az iglóiak vezetik, akik
könnyedén győztek a kassaiak ellen.
A Slovan összeállítása: Z. Megelová, L.
Rendeková, K. Pálmayová, J. Drugdová,
A. Kudlíková ml., A. Hrivňáková, Libero
M. Hodúlová, A. Žírošová.
Eredmények:
Nyustya – Rimaszombat 0:3 és 0:3
Igló – Kassa 3:0 és 3:0
Parkfalu – Homonna 3:0 és 3:0
1. Igló

18

7

1

53:9 35

2. Rimaszombat

18 12

6

42:24 30

3. Nyustya

18 8 10

29:34 26

4. Homonna

18 8 10

26: 39 26

5. Kassa

18

7 11

27: 39 25

6. Parkfalu

18 2 16

16: 48 20

Csutor Zoltán játékosedző szerint csapata a terv 85%-át teljesítette

Sajógömörön a bajnoki cím a cél

Tizenegy meccsből kilenc győzelem, egy
döntetlen, egy vereség, 46:6-os gólarány,
legtöbb lőtt, legkevesebb kapott gól a mezőnyben. Sajógömörön elégedettek, de úgy
érzik, a tervnek csak 85 %-át teljesítették.

„

Lehetett volna jobb is az az ősz, hiányzik az elvesztett öt pont, mert így csak 3
ponttal vezetjük a táblázatot” – kezdi kritikusan Csutor Zoltán, a területi bajnokság I.
osztályában szereplő, nem mellesleg éllovas
sajógömöri labdarúgócsapat játékosedzője.
Rögtön hozzáteszi viszont, nagyon örül,
hogy a falu vezetése szívügyének tekinti a
futballt, s a játékosok is megértették, mit
kell csinálniuk, ha fel akarnak kerülni az
V. ligába. A motiváció tehát megvan, s a jutalmazás sem marad el. „Mi az első helyet
vártuk el a fiúktól, ezt teljesítették. Mi is

teljesítettük hát, amire ígéretet tettünk. A
játékosok kaptak hozzájárulást futballcipővásárláshoz, tréningpénzt és a pontokért
prémiumot is” – tudjuk meg Jankósik Zoltán
polgármestertől.
A gárda kulcsemberei az ősszel a két csatár,
Brindzák és Barczi mellett a középpályás
Szántó és Ulický, valamint a hátvéd Csutor
voltak. A kapusok kellemes gond elé állították az edzőt, mind Szobonya, mind Pelle jó
teljesítményt nyújtottak.
„Mindenki tudja, hogy a cél a bajnoki cím.
Nem is igazán beszélhetek riválisokról, mert
jelen pillanatban szerintem a sajógömöri
csapatnak nincs riválisa. Ezt a bajnokságot
már csak úgy veszíthetnénk el, ha a vezéregyéniségeink távoznának, vagy mindan�nyian egyszerre sérülnének le” – jelenti ki
magabiztosan Csutor Zoltán, aki csak egy

dolgot fájlal, a nézők elégedetlenkedését:
„Hiába nyerünk hét, nyolc, kilenc góllal, azt
is keveslik. Ha meg csak 2:0 az eredmény, jól
leszidják a csapatot. Tudom, hogy a focipálya
mellett mindenki nagyon okos, de azért remélem, hogy tavasszal inkább a biztatástól
és nem a kioktatástól lesz hangos a lelátó.”
B. T.
A sajógömöriek játékoskerete
Szobonya Róbert, Pelle Norbert, Gergely Szabolcs, Csutor Zoltán, Gergely Kálmán, Lukács Miklós, Balog Zsolt, Peter Ulický, Lenkey
Róbert, Gergely István, Váradi Zsolt, Barczi
Csaba, Vrškový Zoltán, Drenko István, Filep
Lajos, Valaszkay Csaba, Vass Róbert, Brindzák Eduard, Szántó Tibor, Balog László.
JÁTÉKOSEDZŐ: Csutor Zoltán.
LEGJOBB GÓLLÖVŐ: Brindzák E. – 13 gól.
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Mérkőzés a polgármester kupájáért
Nemzetközi ifjúsági labdarúgó tornát
rendezett szombaton, azaz január 19-én a
rimaszombati VFK ifjúsági csapata.

R

imaszombat város polgármesterének
kupájáért a mérkőzéseket a Ferenczy
István Alapiskola tornatermében játszották
a helyi, nagyrőcei, füleki, losonci, diósgyőri
és nyustyai csapatok. A szülők és a hozzátartozók nagyon nagy hangulatban szurkolták végig a mérkőzéseket, melyekről Vaszily
Béla, a VFK ifjúsági részlegének a menedzsere csak pozitívan tudott vélekedni. „Nagyon

színvonalas meccseket láttunk, színvonalas
játékvezetéssel. Tényleg a legjobb csapat
győzött, hiszen a diósgyőriek pontveszteség
nélkül lettek az elsők” – mondta lapunknak.
A díjakat Cifruš István, polgármester adta
át. Egyenlő pontszámmal, de a gólarányok
alapján végzett a második helyen Losonc, s
harmadik Nyustya, negyedik Rimaszombat
lett. A helyi ifjúsági csapat, Rák Róbert edző
vezetésével (felvételünkön), ezúttal is nagy
küzdelmet vívott, s nem sokkal maradt alul.
A rimaszombati csapatból legjobb játékosnak Ján Čilíket jelölték. Fotó és szöveg: moly

Rimaszombat
– Tiszolc 5:0 (3:0)
Könnyed edzőmeccs január 16
A IV. ligás ellenfél nem okozott sok gondot játékosainknak, akik az öt lőtt gól
mellett legalább ugyanennyi helyzetet
kihasználatlanul hagytak. A második
félidőben Vass Ferenc vezetőedző a fiataloknak adott lehetőséget. „Most az
a cél, hogy a tervezett játékstílusunkat
tökéletesítsük, és az előző két mérkőzésen felfedezett hiányosságokat megszüntessük. Az ellenfél erejére való
tekintettel megengedhettük magunkat, hogy a fiatalokat is szerepeltessük.
Szeretnénk, ha közülük hárman-négyen
stabil játékosai lennének a csapatnak”
– mondta a mérkőzés után Vass Ferenc.
Góllövők: Zsivanovics 2, Lazúr, Piszár,
Čakajík. A rimaszombatiak felállítása:
Kuciak – Rubint, Geri, Nachtman, Mráz –
Cvjetyinovics, Ádám, Zsivanovics, Lazúr
– Piszár, Čižmár. Cserék: Bobek, Čakajík,
Janečka, Fízel, Sihelský, Líška, Peter
Šándor, Migaľa, Morháč, Purdek. (B.T.)
Január 22-én Putnok, január 29-én pedig Rakolc csapataival mérik össze erejüket a rimaszombati futballisták.

Továbbra is
a Böviba vezet
Rimaszombat nyerte a két szomszédvár rangadóját

Futsal: RSZ-LC 19:4 (7:2)
Fölényes rimaszombati győzelem született
péntek este az SK Tempus csarnokában
megrendezett Rimatex Rimaszombat
– 1. HFC Losonc kerületi futsal mérkőzésen.

R

imaszombat hamar megnyugtató vezetést szerzett, de az első játékrész vége
felé följött Losonc, s egyenlő erők küzdelmét láthatta a szépszámú közönség. Rimaszombat szépségdíjas gólokat lőtt, s 19:4–re
kiütötte nógrádi ellenfelét, amit a helyiek
nagy tetszéssel vettek tudomásul, s hangos
tapssal jutalmaztak. Losonc tragikusnak s

Gömöri

megalázónak mondható szereplésének valószínűleg Füleken örültek a legjobban, mivel
az ottani csapat 14:8–ra legyőzte Zsolnát, s
átvette a vezetést a csoportban. Rimaszombat győzelmével a második lett. Persze, ez a
sorrend még nem végleges, hiszen az utolsó előtti forduló Losonc–Fülek mérkőzése a
játékidő letelte előtt 10 perccel félbeszakadt,
nem fejezték be a találkozót, mivel azt a bíró
egy kiállítás s egy megítélt büntető után lefújta azt. Végleges sorrend a C csoportban
csak az illetékes szakemberek döntése után
várható. osati

A hatodik forduló mérkőzéseivel folytatódott a feledi teremfocitorna. Eredmények: FTC – Böviba 2:15 g. Szabó
A., Agócs-Kiss – Uhrin R. (6), Tóth G. (6),
Vincze (2), Czene A., Gesztete – Matyas
2:20 g. Rácz ifj., Bohó – Magdeme (6),
Šťavina M. (5), Hriň M. (5), Štavina L.
(2), Tóth T., Tóth R., Zigo – Almágy 4:4
g. Gombala (3), Mlynarčík – Berki M. (2),
Molnár, Genszky, Feled ifj. – Várgede 7:1
g. Barta G. (4), Výboštek (2), Éli – Gregus
M., Balogfala – Casablanca 4:17 g.
Hanyus (2), Szabó R., Kati – Váradi (5),
Boros (3), Farkas (3), Czene N. (3), Tóth T.,
Kuna V., Kovács, Szabó L. (öngól). A góllövőlista állása: 1. Uhrin R. (Böviba) 27 gólos, 2. Váradi E. (Casablanca) 19 gólos, 3.
Czene A. (Böviba) és Balogh T. (Várgede)
15 gólos. (j)

Gömöri Hírlap. Regionális hetilap. Kiadja a Rimaszombati Városi Hivatal. Főszerkesztő: Juhász Dósa János (tel.: 047/56
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