Lapszélre
A „köz” munkásai
Juhász Dósa János
főszerkesztő

Regionális hetilap • Ára 0,33 € (10 Sk) • 2009. augusztus 10. • 42. évfolyam • 32. szám
A tartalomból: Sok munkát elvégeztünk – beszélgetés Szomolai Tiborral • Volt munkájuk a tűzoltóknak
• A mediterrán országok a legkeresettebbek • Konténerhelyekre és járda felújításra lenne szükség • A gyereknek
legjobb helye a családban van • A tíz éve elhunyt Veres Jánosra emlékeztek • Gasztrofesztivál és színházi jubileum
Füleken • VII. Falunap Kövecsesen • Példamutató munka az ajnácskői Csemadokban • Bánréve-Szentkirály
határátkelőhely: újjáélesztve • Piaci árak Rimaszombatban • A Podbanistye-Nadkadlub barlangok összekötésének
10. évfordulója • 160 éve történt: a világosi fegyverletétel • A TLSZ serdülő bajnokságának őszi menetrendje
• 500 eurót értek a jó tippek • Járási labdarúgó bajnokságok eredményei

Hot Art – nyári csemegék ínyenceknek
A rimaszombati Városi Művelődési Központ
a Egyesített Szakőzépiskolával közösen hozta
létre a Hot Art fesztivált, amely a nyár során
gazdag zenei és színházi programot kínál
a helyieknek és a városba látogató
turistáknak egyaránt.
Július végén telt ház fogadta a Fekete Sas udvarán az Elá
Hop tévéműsorból megismert bazini Piki duót (felvételünkön), akik főleg a gyerekeket varázsolták el. Őket az
eperjesi Heľenine oči formáció követte, akik eszkimópunkot játszanak.
Augusztus 13-án az eszkimó-punkot latin-amerikai
melódiák váltják fel, előbb dobos workshopon vehetnek
részt az érdeklődők, amit az Afro Campana & Friends
forró hangulatú koncertje követ, amelyen tánczenék, latin jazz és worldmusic is felhangzik. Két nappal később,
15-én a Városkertben folytatódik a Hot Art, s Afrikából
tovább lépnek a Vadnyugatra, s westernnapot tartnak. Az
Aranyláz keretén belül elsősorban a gyerekeknek kedveskednek majd, lehet lovagolni, rodeózni, aranyat mosni,
countrytáncokat elsajátítani, vadnyugati ételeket meg-

kóstolni, s a megfelelő hangulatról különböző country
bandák gondoskodnak. Augusztus 21-én a Fekete Sas
színpadán az egyik legismertebb szlovák énekesnő, Jana
Kirschner koncertezik, míg másnap az amfiteátrumban
helyi rockbandák, mint az Attermead, a Before the zero
day, a Delírium és a Know way szórakoztatják a közönséget. A hónap vége a soul-blues és a hip-hop jegyében telik,
augusztus 26-án a norvég Caroline Hitland és Stanislav
Počaji gitárművész lép fel, míg 27-én Tina és zenekara, valamint Opak mutatkozik be hip-hop stílusban, de
ugyanezt a stílust képviseli a helyi Sila Slova, Dj Shamell
és a Roman Babík-Roman Adamka duó is a Dvojitý postup
együttesből. Szeptember 6-án a színházé a főszerep, pozsonyi alkalmi társulat játssza a Hal hármasban c. vígjátékot. Rimaszombatban nem mindennap láthatjuk Zdena
Studenkovát, Zuzana Kocúrikovát, Mária Kráľovičovát
vagy Jozef Vajdát.
A fesztivál szeptember 8-án igazi zenei csemegével
zárul, amikor Oskar Rózsa zenekara lép a Fekete Sas színpadára.

Bár itt születtem, tanulmányaim
révén hosszú évtizedekig Fülekhez kötődtem, így kimaradtam a
rimaszombati magyar mindennapokból. Veres János neve
mégsem volt ismeretlen előttem,
a híre mindenhová elért, ahol
emberek ennek a közösségnek
az ügyes-bajos dolgaival voltak
elfoglalva. S amikor a Csemadok
területi választmányának titkára
lettem, terveim között szerepelt
egy közművelődési díj létrehozása is, amelyet mi sem természetesebb, róla szerettem volna
elnevezni. De hiába iparkodtam,
falakba ütköztem. Előbb nem
értettem, miről is van szó, mert
az, hogy állítólag besúgó volt,
nem tűnt számomra túl értelmes
elutasítási indoknak, mivel
meggyőződésem, hogy azok a
bizonyos nyilvánosságra hozott
ŠTB-s listák megbízhatatlanok és
többnyire becsületes emberek lejáratására jöttek létre, másrészt,
ha tíz évvel idősebb lennék,
valószínűleg én is szerepelnék
rajtuk. Aztán rájöttem, hogy az
ok másutt keresendő, ugyanis itt
is szekértáborok alakultak, s aki
nem azon a bizonyos szekéren
ül, annak nincs helye a Nap alatt.
Pedig megmásíthatatlan tény,
hogy Rimaszombat magyarságát
azok az emberek tartották meg,
akik nem hivalkodva a tetteikkel,
tették a dolgukat. Veres János,
Mács Zoltán, Danis Tamás,
Szokolai Imre, Torpis József és
mások, akiknek a legnagyobb
kitüntetés az volt, hogy látták
egy közösség talponmaradását
az egyre viharosabb ellenszélben. Legyen áldott az emlékük,
s azt a díjat talán még nem késő
létrehozni, hogy legalább az
„utódaik” munkáját elismerjük.

Az Ön gyógyszertára

Rimaszombat, Vasút u. 23
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Jövő héten duplaszám, változatlan áron! Azt követő számunk augusztus 31-én jelenik meg.
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Szomolai Tibor:

Ha a templom teteje lyukas, az eső
mindannyiunkra csorog
Lassan már egy éve, hogy visz, akkor tovább megyünk rajta, ha nem, akkor
kibe-mibe kapaszkodniuk. S ezt az utat kell megtamegalakult a Katolikus
ismét leülünk, s megbeszéljük a további teendőket. lálni egymás felé.
Kör
Rimaszombatban. Egy biztos, feladni nem fofjuk, s amíg a célunkat el - A Katolikus Kör eddig havonta tartott rendezvéSzomolai Tibortól, a kör nem érjük, szívós munkával megyünk tovább.
nyeket, júliusban pl. a világhírű szívsebész, Papp
elnökétől először azt kér- - Az elsődleges ok, amiért most itt ülünk, hogy Lajos volt a vendégük. Tervezik ezen estek folydeztük, hogy mik valósul- megvalósult az egyik legfontosabb célkitűzésük, tatását?
tak meg a terveikből?
hiszen Vladimír Filo püspök úr Vadkerti István - Minden hónap első szerdáján összejövünk a zene- Nagy céljaink voltak, s
személyében magyar plébánost nevezett ki Ri- iskola pincéjében, ez adja meg az állandó találkonekifogtunk őket megva- maszombatba.
zási pontot. Ezekre az összejövetelekre megpróbálósítani. Természetesen - Nagy reményekkel fogadtuk a püspök úr döntését, lunk olyan vendégeket hívni, akik utat mutatnak
még az út elején járunk, s úgy gondoljuk, hogy az új plébánossal könnyebb
nekünk. Ilyen vendég volt Papp Lajos is, akinek az
hiszen ezek a tervek nem egyik napról a másikra
lesz. Nem mintha az előző plébános úr akadályokat előadása nagyon jól sikerült, s együtt hallgatták az
valósulnak meg. Legfőbb célunk a katolikus hívek gördített volna a tevékenységünk elé, hiszen ő is se- előadót katolikusok és reformátusok. Ami a terkörének szélesítése, s főleg fiatalokkal, hiszen ők gített, amikor tudott. De erre a változásra minden- veket illeti, mindenképpen szeretnénk meghívni
azok, akik nem nagyon járnak templomba és nem
képp szükség volt, hogy új módszereket próbálhas- Böjte Csaba dévai szerzetest, Bábel Balázs Kecskevesznek részt a közösségi életben. Nagyon fontos- sunk ki, s ahol majd kell, új személyekkel próbáljuk mét-kalocsai érseket, aki a fiatalabb főpapok képnak tartjuk a hitoktatás megújítását, s olyan hitok- meg a magunk elé kitűzött célokat megvalósítani. viselője. Ezek az emberek erőt adhatnak nekünk
tatót kell bebiztosítanunk, aki magával tudja ragad- A régi hozzáállás nem célravezető, ez a világ telje- ahhoz, hogy elhiggyük, többre vagyunk hivatottak,
ni a gyerekeket. Ifjúsági és gyerekénekkart akarunk sen más, mint 50 vagy akár 20 évvel ezelőtt, és saj- mint amit eddig elértünk. S az új plébános érkezése
szervezni.
nos nem jó felé megy, s ahhoz, hogy pozitív válto- ehhez is segítséget nyújthat.
- Alapítottak egy lapot is, Fáklyavivő címmel, zás történjék, a vallásnak óhatatlanul nagy szerepe - S leültek már Vadkerti Istvánnal tárgyalni?
amelynek az első száma igen nyílt hangvételben
van és lesz. Az elanyagiasodás nem vezet sehová, s - Még nem, de már összeírtuk azt, hogy mik a legíródott, s kritikus vélemények is megfogalma- kénytelenek leszünk visszatérni a lelki dolgokhoz, fontosabb teendők, s majd együtt döntjük el, hogy
zódtak.
de ehhez a vallásnak is megújulásra van szüksége, s
mit lehet az elképzeléseinkből megvalósítani, mi az,
- Minden közösségben vannak konfliktusok, itt is, a közösségnek, a civileknek sokkal nagyobb szere- ami gyors megoldást igényel, s mi az, ami egy hos�de ezeket szeretnénk mielőbb megoldani és kezelni. pet kell kapniuk, mint eddig. Rimaszombat nagyon
szú távú folyamat része lesz. De nemcsak magunkNem szeretnénk konfliktusos hitközséget, hanem
bonyolult helyzetben van, nagy a munkanélküliség, ra gondolunk, hanem nagyon szorosan szeretnénk
egy olyan közösséget, ahol mindenki a jó ügyért ami miatt csökken az emberek önbizalma, elveszí- együttműködni a szlovák ajkú hívekkel, valamint a
dolgozik. Közösen kell kidolgozni a stratégiát, s el- tik a talajt a lábuk alól, s ilyenkor nő meg az egyház
romákkal is, hiszen ha a templom teteje lyukas, az
indulni egy úton. Ha látjuk, hogy ez az út jó irányba
feladata, s az embereknek érezniük kell, hogy van
eső mindannyiunkra csorog.

Akadt munkájuk a tűzoltóknak
Darázsfészket is eltávolítottak

A Tűzoltóság Rimaszombati Járási
Igazgatósága az idei év első felében
rimaszombati és nyustyai állomásain
255 riasztást könyvelhetett el, ami 28
esettel jelent többet, mint a tavalyi év
hasonló időszakában. A keletkezett kár
elérte a 256 195 €-t (7 millió 718 130 Sk),
négyen megsérültek, de szerencsére
halálos sérülés nem történt. A tűzoltók
által megmentett anyagi javak értéke 937 690 € (28 millió 248 848 Sk).

Mi volt a tűz oka?
Ádám Tibor tűzoltósági szakértő lapunknak elárulta, hogy a legtöbb tűzeset fűégetés közben keletkezett (a tavalyi 39 hasonló tűzesettel szemben
az idén 67 esetben). Kilenc esetben tűzzel való felelőtlen játszadozás okozta a balesetet, míg nyolc
esetben a kémény meghibásodása vezetett tragédiához. Szándékos gyújtogatás négy esetben történt.
55 olyan esetet jegyeztek fel, amikor gondatlan
fűégetés okozott tüzet, de nem sikerült a tettest

felkutatni. 31 esetben magántulajdonban lévő terület égett, míg 13 alkalommal cégek területe vált
a lángok martalékává. 31 lakástüzet jegyeztek fel,
a mezőgazdaságban 30 esetben riasztották a tűzoltókat. 57 esetben füves területen keletkezett tűz, 19
esetben családi ház, míg hat esetben lakóház esett
áldozatul.

A 255 bevetés közül 107 alkalommal kellett tűzhöz
kivonulni a tűzoltóknak, míg 5 esetben hamis riasztást regisztráltak. 137 alkalommal mentési munkálatokra volt szükség, 2 alkalommal ökölógiai
mentés történt, míg háromszor megelőző gyakorlat volt a kiszállás célja. 54 közlekedési balesetnél is
segédkeztek a tűzoltók az adott időszak alatt és 40
alkalommal a gondatlan tulajdonos részére lakást
kellett kinyitniuk. Háromszor vízben került sor segítségnyújtásra. A szokásos munkák mellett extrém
feladatok is vártak a testület tagjaira, távolítottak el
darázsfészket lakott területről, elpusztult állatot
húztak ki kútból, de a viharok is komoly munka
elé állították őket. 36 személynek nyújtottak a kiszállásaik során konkrét segítséget. Nem egyszer
kell beavatkozniuk ökológiai katasztrófák során is,
amikor veszélyes anyagokkal kerülnek kapcsolatba.
2009 első félévében két esetben került sor ilyen
jellegű mentésre, szerencsére emberéletben nem
esett kár.
Kép és szöveg: Juhász Dósa János
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A mediterrán országok a legkeresettebbek

A nyaralások, kirándulások közepén
tartunk. Az idén vajon melyik ország
a sláger? Kíváncsiságom vezetett el oda,
hogy megérdeklődjem a rimaszombati
utazási irodáktól, melyek a legkedveltebb külföldi kirándulóhelyek 2009
nyarán.

A Top Travel Agency – Roman Ciprus, rimaszombati vezetője, Garasi Erzsébet elárulta, hogy az
utazási iroda tagja az Itália a La Mia Passione
klubnak, így külföldi útjai jelentős része Olaszországba irányul. Az elsődleges célpont Lignano és
környéke, ahol apartmanházat is működtetnek.
Közel van a strand, a város is nagyon szép. Vannak
vendégeik, akik már tíz éve velük töltik a nyaralásukat, s mivel autóbusszal járnak, így olcsóbbá
válik az utazás. Előnyös családok részére, sőt még
kisgyermekes családoknak is tudnak kedvezményes úttal szolgálni, ezért a július a legforgalmasabb hónapjuk.
A Média Tour utazási iroda, amelynek a vezetője Marta Frídelová a következőket árulta el: „A
tavalyi évhez viszonyítva nem észleltünk változást.
Ugyanaz a réteg, aki tavaly is meg tudta vásárolni
a repülőgépes utakat, az az idén is megtette. A repülőgépes útjaink nagy része Egyiptomba irányult.

Ezenkívül sokan igénybe vették az autóbusszal
indított utainkat, s főleg Horvátországba és Görögországba vittünk turistákat. Az utazni vágyók
szívesen repülnek Törökországba, de Bulgária is
igen felkapott lett az elmúlt években, busszal és
repülővel egyaránt. A kedvezményes utakat keresik a fiatalok, sőt még a nyugdíjasok is”.
Az Alkatournál, amelynek a tulajdonosa és vezetője Katyi Erzsébet, idén Egyiptom és Tunézia volt
a sláger, de a kedvelt célpontok közé tartozik Mallorca, Törökország és az Egyesült Arab Emírségek
– Dubai is. Autóbusszal, saját autóval még mindig a
legkeresettebbek a Horvátországba. Olaszországba
és Bulgáriába vásárolt utak. Főleg családok élnek
ezzel a lehetőséggel. Mivel a szomszédos Satur
Travel utazási irodának a rimaszombati kirendeltségét megszüntették, így ez az iroda kapta az
Eurobus menetjegyeinek értékesítését is.
Csölle Edit, kép: Bata Tibor

Konténerhelyekre és járdafelújításra lenne szükség
A Rima-lakótelep-Kishont utcai városrészi bizottságának szabadság előtti június 30.-án megtartott
ülését a városrész megtekintésével kötötték egybe.
A látogatás folyamán a városrész tanácsának
elnöke, Lubica. Kubiňáková megosztotta a résztvevőkkel a Városi Közterület-fenntartó Vállalat
(VKFV) képviselőjétől, Dienes úrtól kapott információkat, miszerint a költségvetésben a javítási
munkákra elkülönített összeg kimerült. Emiatt
már nem folytatódnak a javítási munkálatok a
szemétározókon, annak ellenére, hogy a Városi
Hivatal környezetvédelmi szakosztálya elismerte
ennek létjogosultságát. Hasonlóan nem valósul
meg a járdák beígért felújítása sem, mivel az erre

szánt összeg a Nyugat-lakótelepen végzett javítási
munkákra lett felhasználva. A tanács tagjai elégedettségüket fejezték ki a VKFV Kishonti utcán, az
ún. „kínai falnál” végzett tavaszi munkáival kapcsolatban, ahol rendbe rakták a szeméttárolókat és
új parkolóhelyeket létesítettek.
A városrész tanácsa emellett viszont kérvényezte
a már a múltkori gyűléseken is szóvátett sürgős
problémák megoldását. A Rima-lakótelepen a
B2-es társasháznál, a Jánošík utcánál és a Kishonti
utca 24.-nél, szeméttárolót szeretnének létesíteni.
A fagylaltosbódénál, a Kishonti utca 24.-nél a CBA
mellett, a mosoda irányában kérés hangzott el a
járda megerősítésével kapcsolatban. A tanácstagok

szerint nem lenne szükség költséges megoldásra,
elég lenne sóderrel felszórni vagy betonkockákkal
burkolni a járda felületét. Gond az is, hogy ezen
a környéken kevés a járőr, s egyes lakosok a régi
bútorokat és az építkezési hulladékot a konténerek
előtt helyezik el, és a guberálók is rendetlenséget
hagynak maguk után.
A tanácskozáson még megvitatásra került a
Hostinský utcán létesítendő bekötőút a Rimalakótelepre, amelynek megvalósítását elhalasztották a Körzeti Hivatal független szakértője által
kidolgozott elutasító javaslat és az egyes érintett
lakosok belegyezésének hiánya miatt.
amb/lr

A gyereknek a legjobb helye a családban van
A rimaszombati Városháza kiállítótermei július
ezek, amelyekkel egy átlagos családban nem
28.-tól a nevelőszülőség témájának adnak helyet.
találkoznak. Emellett szeretnénk elérni, hogy ezek
A Legjobb az anyuval és apuval elnevezett fotókia családok rendszeresen találkozzanak és segítsék
állítás keretében vitafórumot is tartottak a témáról. egymást. Örülünk neki, hogy Rimaszombatban
A kiállítás és a kapcsolódó vita szervezője a
van saját klubjuk, ahol rendszeresen összejönnek”
besztercebányai Návrat polgári szervezet volt. A
− mondta Eva Teťáková. A Návrat polgári szervezet
fényképek a nevelőszülők és a gyermekek közti
már néhány éve kampánysorozatot rendez annak
kapcsolatot ábrázolják olyan neves fotóművéérdekében, hogy felhívja figyelmünket arra, hogy
szek alkotásai, mint Jozef Ondzík, Andrej Bán,
Szlovákiában 6 000 elhagyott gyermek él. „Annak,
Martin Kollár, Lucia Nimcová és Martin Marenčin.
hogy miért beszélünk erről a témáról, az az oka,
A Návrat polgári szervezet munkatársa, Eva
hogy az emberek jobban megértsék a nevelőszüTeťáková lapunknak elmondta, hogy a Munkaügyi
lők helyzetét, hogy azok miért vállalják fel ezt a
Hivatal munkatársával, Koós Líviával való kiváló
szerepet és ne szemléljék őket gyanúval” – tette
munkakapcsolatuk alapján döntöttek városunk
hozzá Teťáková.
mellett. „Már kétszer sikerült Rimaszombatban
Ha valaki nevelőszülő szeretne lenni, a Munkaügyi
hosszabb kapcsolatba kerülnünk pótcsaládokkal
Hivatalhoz kell fordulnia, konkrétan a gyermekvéés segíteni nekik. Aktuális témákról beszélünk
delmi osztályhoz. Ennek az osztálynak a vezetője
velük, mint pl. a gyermek önismerete vagy miért
Koós Lívia, akitől megtudtuk, hogy jelenleg 45
él egy gyermek pótcsaládban. Olyan kérdések
család gondozásában 56 gyerek van elhelyez-

ve. „Örülünk neki, hogy ekkora az érdeklődés a
nevelőszülőség iránt. Szintén jó dolog az is, hogy
Rimaszombatban klubot alapítottak, ahol rendszeresen találkoznak és megosztják egymással
tapasztalataikat” – mondta Koós.
Kép és szöveg: amb
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Egy közmunkás utóélete

A tíz éve elhunyt Veres Jánosra emlékeztek
„Majd elmegyünk egy szép
napon, ha a küldetés véget
ér” – hangzott el Vangelis
dalának magyar változata
Veres János temetésén, s a
halálának tizedik évfordulóján tartott megemlékezésen
is, ahol barátok és kortársak
emlékeztek a költő, kultúrmunkás Vörös Zoltánra, Zolira, a rimaszombati magyarság egyik élő
lelkiismeretére. A közel kétórás műsor arról adott
számot, ahogy Polgári Marika is megjegyezte, hogy
Veres János nem halt meg, hanem szelleme itt van
velünk, továbbra is fáklyaként világít, s példát
mutat(na), ha ma igényt tartanánk példaképekre.
İgy többnyire maradt a régi szép időkre való emlékezés, nosztalgiázás. Mács József elsősorban a
költő, írótárs emlékét idézte meg, akit 1968 után
elhallgattattak, s közel húsz évig csak a salgótarjáni Palócföld tartotta benne a lelket, s adott helyet
az írásainak. „Ne várd tőlem, hogy azt mondjam,
nyugodj békében, akkor ugyanis ott fenn ki lobogtatná másoknak is a fáklyát?” – szögezte le beszéde
végén indulatosan a kortárs. Sebők Valéria és Mács
Zoltán a közösen eltöltött közösségi évekre, rendezvényekre, a Tompa Klubra, a Fáklya Irodalmi
Színpadra emlékeztek, amely négyszer nyerte el a
Jókai Napok fődíját. „Szlovák gimnáziumba kellett
járnom, ahol magyar irodalommal nem találkoztam, de szerencsére találkoztam Veres Jánossal”
– sorjázta az emlékeit Mács, aki nem feledkezett
meg állandó harmadik munkatársukról, Horváth
Júlia zenetanárnőről is, aki egy öregotthonban
tengeti napjait. Sebők Valéria is emlékeket idézett,
s megtudhattuk tőle, hogy első nyilvános előadása

előtt Veres János hihetetlen kisugárzása nyugtatta
meg. ő karolta fel az 1989-ben alakult Sorsvirág
együttest is, akik a 60. születésnapjára zenésítették
meg azt a négy versét (Röpülj madár, Suhogó alkony, Szoknyád fodra, Mintha pára volna), amelyet
itt is előadtak. Négy verset (Fehér szarvas, Acélkék
éjszaka, Álom, Arccal az erdőnek) mutatott be a
„rimaszombati rocknagymama”, Páko Mária is. De
mindketten ráadást is adtak a lelkes, Veres János
szavait és létezésmódját értő közönségnek. Az est
végén megszólalt a költő özvegye, Vörös Ilonka is,
aki azt emelte ki férje emlékei közül, hogy soha egy
fillért sem kaptak a tevékenységükért, a műsorok
és irodalmi estek megszervezéséért, amelyeken
sokszor 100-150 ember is tolongott, de díjakat

kaptak és a közönség, közösség szeretetét, amely
mindenért kárpótolta őket.
Kép és szöveg: jdj

Eltűnök
Aranyam, házam, rangom nincsen,
csak frissen vasalt fehér ingem.
Nem hálok lányszagú nyoszolyában,
májusi gyep a ringó ágyam.
Vállamon nem feszül varázsköntös,
alkonyat vérszínű fénye öntöz.
Felszállok majd, a néma légben
eltűnik árnyam észrevétlen.

Gasztrofesztivál és színházi jubileum
A hagyományoknak megfelelően az idén is a
somoskői vár tövében nyitották meg a Nógrádi
Folklórfesztivált, immár tizennegyedik alkalommal. A rendezvény ezúttal is átlépte Magyarország határait, s Losoncon, Füleken, Divényben és
Ragyolcon is nagyszabású folklórtalálkozót tartottak, amelyen magyar (Dobroda) és szlovák (zólyomi Jánošík) együttesek mellett ukrán, német, olasz
és román hagyományőrző csoportok is felléptek.
Füleken a folklórtalálkozót gasztrofesztivállal
is összekötötték, s az érdeklődők, akik színültig
megtöltötték a várudvart, helyi amatőr szakácsok
tolmácsolásában megkóstolhatták a palóc levest
(recept a 6. oldalon), a töltött káposztát, a birkapörköltet, a csirkepaprikást nokedlivel, a kolbászos lecsót, a macsánkát, a harcsapaprikást (már
legalábbis, amíg volt belőle), míg az édesszájúak
mákoshajtvány, túróskalács, molnárkalács, mé-

zeskalács és ferentő közül választhattak. Másnap
a színházé volt a főszerep, előbb a Városi Honismereti Múzeumban nyílt kiállítás a harmincéves
Zsákszínház dokumentumaiból, majd a zsúfolásig megtelt színházteremben bemutatták a Mrs.
Johnstone története c. musicalt, amely Willy Russel
Vértestvérek c. darabja alapján készült, Mázik István és Nagy András rendezésében. Az előadást
megtisztelte jelenlétével Csáky Pál, az MKP elnöke
és Csúsz Péter megyei képviselő is. A múzeumban
még egy kiállítást nyitottak, a Szabó Gyula képzőművészeti verseny (amely az idén Mátyás korát
idézte meg) győztes alkotásait láthatják, köztük két
feledi diák, Belovec Veronika és Meringer Arnold
munkáit. A kiállítások szeptember 4-ig látogathatóak, míg az előadás legközelebb augusztus 14-én
lesz látható a Palóc Napok keretén belül.
Kép és szöveg: jdj
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VII. Falunap Kövecsesen
Sok szeretettel fogadta a vendégeket Kövecses
önkormányzata és Hubay István polgármester augusztus 1.-én, a hetedik alkalommal megrendezett
falunapon. Hubay ünnepi beszédében külön megköszönte, hogy Sajómercse (Kövecses magyarországi testvértelepülése) önkormányzata idén is
nagy örömmel fogadta a meghívást. Imrecze Béla,
Kövecses alpolgármestere ismertette a programokat, majd átadta a szót Benedek Lászlónak, a
Gömöri Fotóklub vezetőjének, aki ismertette a jelenlévőkkel a fotógaléria létrehozásának célját. Elmondta, hogy a tárlat anyagát a fotótúrán készült
képek alkotják. A fotótúra alkalmával a fotósok
„összefényképezték” a községet és környékét. A
képeket nagy méretben mindenki a saját költségére elkészítette, és – a Galéria létrejötte céljából – a

5

falunak ajándékozta.
Ezt követően egyik kultúrműsor követte a másikat: a Ligárt Iván vezette Magic in Dance stúdió
táncosai léptek fel Tornaljáról, akiket a Rozmaring
sajószárnyi énekkórus és a helyi fiatalok alkotta
csapat Modern táncok című műsora követett. Gál
Sándor – Gömör Kató nénije – humorista önálló
műsora valóban vidámmá tette az idei falunapot,
mely „Kató néni unokája” közreműködésével még
hangulatosabbra sikeredett. A megvendégelés után
lépett színpadra a nap sztárvendége, Rigó Mónika,
a szlovákiai magyar cigánydalok énekesnője, aki
kedvet csinált a reggelig tartó táncmulatsághoz,
melyhez a talpalávalót a Madamex zenakar biztosította.
A szívélyes vendégfogadásnak és megvendégelésnek köszönhetően idén is egy igazi gömöri falunapon érezhette magát az odalátogató.
Kép és szöveg: Balázs Emese

Példamutató munka az ajnácskői Csemadokban
A régió egyik legeredményesebben működő Csemadok alapszervezete az ajnácskői, amelyet
közel húsz esztendeje Szamos
Zsuzsa (felvételünkön) vezet,
akinek a tevékenysége cáfolja azt a közmondást, hogy egy
fecske nem csinál nyarat. Bár az elnökasszony
hangoztatja, hogy a sikereket azokkal a munkatársaikkal együtt érték el, akik hozzá hasonlóan
szabadidejükben időt és fáradságot nem kímélve
szervezik a rendezvényeket, s ki a szervezésben,
ki a menedzselésben, míg mások a vendéglátásnál
állnak helyt. S mivel nagyon megérdemlik, álljon
itt a vezetőségi tagok névsora: Bial Edina, Tóth
Tünde, Farkas Gyula, Gáspár Mária, Blaskovits

Katalin, Mikó Katalin, Pál Gabriella, Pál Péter,
Suvert Zsuzsa, Chovan Gabriella, Molnár Erika és
Hrabecz Gergő. Mint mindenütt a kultúra és a civil
szerveződések területén, az egyik legfontosabb és
legkimerítőbb feladat az anyagiak előteremtése.
Az ajnácskőiek évek óta rendszeresen pályáznak,
de a 2%-ra is igényt tartanak, s bizony az elmúlt
években csinos kis summa gyűlt össze, amelyet
számtalan akció megszervezésére használtak fel.
1999-ben ünnepelték a Csemadok megalakulásának 50. évfordulóját, s ekkor jött az ötlet, hogy
érdemes lenne megpróbálkozni egy hagyományteremtő rendezvénnyel. Így rendezték meg a Váraljai
Népművészeti Fesztivált, amelyet az elején a szabadtéri színpadon rendeztek meg, majd átkerült a
kultúrházba, s idővel a szerkezete is átalakult. Egy-

re fontosabb szerepet kaptak a gyerekek, s az utolsó
években a régió egyik legnagyobb hagyományőrző
rendezvényévé nőtte ki magát, amelynek állandó közönsége is lett, s nemcsak a faluból, hanem
a környékről is szép számmal jönnek érdeklődők.
Szerettek volna hagyományőrző csoportokat is
létrehozni, megalakult az énekkar és a citerazenekar is, de ezen a téren bizony még van mit tenni.
Hagyománnyá váltak a színházi előadások is, az
idén a komáromi Jókai és a kassai Thália Színház
mellett a SZEVASZ is bemutatkozott-bemutatkozik a községben. De nem feledkeznek el nemzeti
ünnepeinkről, s a közösségi szellemet erősítendő,
gyakoriak a túrázások és kirándulások is.
Kép és szöveg: jdj

Újjáéledt a Bánréve-Szentkirály határátkelő
Különös művészi élményben lehetett része annak,
aki augusztus 1-jén ellátogatott a bánrévei határátkelőre. A két ország schengeni csatlakozása óta
az átkelőhely épületei üresek. Ezt az ürességet
szerették volna megtölteni tartalommal a tornaljai
Art-Eko polgári társulás meghívására érkező művészek. A projekt a Hranica-Határ nevet viseli,
melynek keretén belül a jövőben további üresen
álló határépületeket szeretnének „galériaként”
felhasználni. A művészek július 27-től dolgoztak
azon, hogy alkotásaikat a fentebb említett napon
este 8 órakor a nagyközönség elé tárják. Szabó
Ottó, a projekt egyik művésze elmondta, hogy kiváló hangulatban alkottak annak ellenére, hogy
látástól „Mikulásig” dolgoztak. A munka összehangolt volt, mindenki tudta, mit kell tennie. A
V4 országainak művészei gyűltek itt össze, hogy
átéljék a közös alkotás élményét. A rendezvény

nem titkolt célja a szlovák-magyar közeledés elősegítése, hogy a határok a nemzetek között végleg
megszűnjenek. Hat művészeti ág mutatkozott be
hat helyszínen, a résztvevők 20 fős csoportokban
látogatták sorra az egyes előadásokat. Így a látogató egy teljes interaktív multimediális performance
szemtanúja és átélője lehetett. Az egyes művészeti
alkotások egymást kiegészítve, továbbgondolva
adták át a stafétát egymásnak, így a közöttük lévő

határok megszűntek. Az a hely, ami eddig elválasztotta az embereket egymástól, most a beszélgetés,
gondolkodás, eszmecserék és barátságok helyévé
vált. Ezután egy igencsak egyedi hangulatú Drum
and Bass party következett. A zenét a kassai VATA
együttes szolgáltatta.
A Hranica-Határ projekt művészei voltak: dramaturgia/Rendező: Peter Kočiš (SK), szobor: Fenas István (HU), Cselényi Árpád (SK), festés: Szabó Ottó
(SK), Tóth József (SK), zenei kíséret: Vászonyi János
(HU), Lucas Zygmunt (PL), film: Palko Matia (SK),
Ondřej Szollos (CZ), tánc: Magda Przybysz (PL),
Maťo Michalčík (SK), színészek: Zuzana Psotková
(SK), Jana Wernerová (SK), Silvia Donová (SK), fényképész/technikus: Róbert Farkaš (SK), streetart:
Fehér Viktor (SK), díszlettervezés/világosítás: Ján
Jeník (SK) és grafikai dizájn: Jozef Tušan (SK).
Kép és szöveg: m
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Lapajánló

Ízlelő

Fáklyavivő – 2009/július
Már beszerezhető a Fáklyavivő, a rimaszombati Katolikus
Kör havilapjának júliusi száma a rimaszombati plébánián
ill. szentmise előtt. A lap bő
terjedelemben foglalkozik
a lelkészváltással, interjút
közöl Vadkerti Istvánnal, az
új plébánossal és megköszönik a munkáját Jozef Dluhoš volt plébánosnak
is, aki Rappon folytatja lelkészi tevékenységét.
Beszámolnak a Bényben megrendezett III. Magyar
Katolikus Napról és Papp Lajos előadásáról is, aki
a hónap első napján volt a Katolikus Kör vendége.
Folytatódik Szomolai Tibornak a Katolikus Kör
történetét felvázoló sorozata is, aki Földeáky Péter
Fülöp felszentelésének időszakáról értekezik.

Balogfalai Hírmondó – 2009/1-2
Duplaszámmal jelentkezett a Balogfalai Hírmondó,
a balogfalai önkormányzat és a Csemadok helyi
alapszervezetének közös közlönye. A lapban
Csörnök György polgármester tájékoztat a község
ügyes-bajos dolgairól, s a helyi civil szervezetek
(Csemadok, fociklub, tűzoltószervezet), valamint
az iskola és óvoda igazgatói is beszámolnak az elmúlt évben szervezetükben történtekről. A község

új lelkésze, Oravecz Zoltán
is bemutatkozik, ahogy olvashatnak a nemrég elhunyt
Balog Ernőről is, akitől Varga
Norbert meséket és helyi
vonatkozású történeteket
gyűjtött. Az Innen indultak c.
rovatban olyan emberek kerülnek rivaldafénybe, akiket
a gyökereik Balogfalához kötik. Első alkalommal
a rimaszombati Városi Hivatal előljárója, Kovács
László és Mihályi Mária színésznő, a MATESZ
egykori tagjának portréját olvashatják. A lap
beszerezhető a Községi Hivatalban, s letölthető a
felvidek.ma honlapról is.

Itthon – 2009/6
A lap júniusi számának tartalmából: Pap Gábor 70 éves *
megemlékezés Esterházy Jánosról Mírovban * 43. Országos Népművészeti Fesztivál *
Várhosszúréti hétköznapok *
Beszélgetés Simek Viktorral *
Gergely Józsefre emlékeztek
Füleksávolyban * Badiny-emlékülés Losoncon *
Társultak a gömöri kézművesek. A lap letölthető a
felvidek.ma honlapról.

Bettes István
Ünnepi ásatás majdan,
mikor mi, hajdaniak is
előkerülünk

paradicsomszósszal
nem vonzották pennám
idegen ihletek
Mégis örülhettem
míg ennyi lehettem
lám ez ásatásra
honi lelet lettem

B. Kovács Pistának régi
emlékezettel
Tótkarácsony napján
lecsót reggeliztem
meggyborral locsoltam
fakuló lelkemet
Kapadohányt csentem
szagos amphorámba
ünnep van – érezték
akkor az égiek

Nem leste ki számból
senki ihletemet
örült a káprázat
míg nálam lehetett
Fél téglás-paprikás

Feltárva csontjaim
a lecsós fazekam
létem legeleje
dicső pléhkanalam
hű lelkem hűlthelye
csorba rossz poharam
*ezzel a Rimaszombatban írt 1993-as
versével köszöntjük az 55 éves költőt.

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály könyvesbolt

10 %-os
kedvezmény 33. hét

Lapunk az idén is folytatja gyümölcsöző
együttműködését a rimaszombati Tompa könyvesbolttal.
A Toplista játék mellett olvasóink hetente kaphatnak
10 százalékos kedvezményt a könyvesboltban.
Ehhez elég, ha kivágják szelvényünket és azt beviszik
a könyvesboltba. Fontos, hogy a kivágott szelvény
csak az aktuális héten érvényes, a későbbiekben azt
nem fogadják el, s azt nem lehet fénymásolni sem.

Palóc gulyás
Hozzávalók: 1 kg ürülapocka, hagyma, 2 dl
tejföl, zsír, ½ kg zöldbab, ½ kg burgonya és
paprika, só, köménymag, babérlevél, liszt.
Elkészítés: Kis zsírban pirítsuk meg az apróra vágott hagymát és paprikázzuk meg. Az
apró kockákra vágott, megmosott ürühúst
pirítsuk meg a hagymás zsírban némi törött
keménymaggal, egy babérlevéllel. Közben
főzzünk külön-külön sós vízben kis kockákra vágott burgonyát és zöldbabot. Ha puhára
főttek, levükkel együtt öntsük a megpirított
húshoz. A lé sűrűsége a gulyáséhoz hasonló
legyen. Felforraljuk és a kis liszttel sűrített
tejfölt hozzákeverjük.

Keserűgomba
Nagy termetű, tölcsér
alakú, feltűnően
merev húsú, egyszínű
fehér gomba. Lomberdőben, főleg tölgyesben, bükkösben a
talajon terem, a sűrű,
mély fekvésű, nyirkosabb erdőrészeken,
többnyire tömegesen,
fák közelében, mert gyökérkapcsolt gomba.
Nyáron és kora ősszel, főleg a nyár elején
néha ellepi az erdőt. Parázson, tűzhelyen
vagy tepsiben sóval, juhtúróval vagy szalonnával egészben megsütve szokták fogyasztani. Csípős íze miatt más elkészítésmódra
nem alkalmas. Szárítva is csípős és keserű.

Piaci árak Rimaszombatban
– augusztus 5-én
sárgarépa
petrezselyem
zeller
karalábé
új burgonya
új hagyma
paprika
paradicsom
salátauborka
beraknivaló uborka
káposzta
karfiol
kukorica
kajszibarack
őszibararack
dinnye
sárgadinnye
szilva
szőlő
banán
földi szeder

0,60-1,20 €/kg
1,50 €/kg
0,60 €/db
0,35-0,45 €/db
0,35-0,45 €/kg
0,60-0,80 €/kg
0,50-1,19 €/kg
0,50 -1 €/kg
0,90 €/kg
0,35-0,80 €/kg
0,39€/kg
1 €/db
0,25 €/kg
0,99-1,20 €/kg
0,80 €/kg
0,65 €/kg
0,35 -1,10 €/kg
0,85 €/kg
1,30 €/kg
1,19-1,39 €/kg
0,99 €/kg

Összeállította: jdj és csölle
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A Podbanistye-Nadkadlub barlangok
összekötésének 10. évfordulója
A Podbanistye-Nadkadlub barlangrendszer 1 570 méteres hosszával járásunk
leghosszabb barlangja. Bejárata a
Derencsényi-karszton, Szilistye község
mellett nyílik. Feltárásán, kutatásán
több száz barlangász dolgozott számos
városból és több országból.

A Podbanistye-barlang
A barlang 14 m mély zsombolyszerű nyílása már
a 19. században ismert volt. Fenekét természetes
hűtőszekrényként hús tárolására használták. Járatainak első kutatásai a Rimaszombati Barlangkutató Csoport megalakulásával kezdődtek 1972-ben,
amikor feltárták az első 40 métert. Ezután a barlangi patak megfestésével bebizonyították, hogy
vize az innen 1 km-re található Kadlub karsztforrásban tör felszínre. A szívós kutatómunkának
köszönhetően a barlang hossza már 1973-ban
meghaladta a 380 métert. A kutatást nehezítették
a szűk, félig vizes járatok és szifonok, amelyekben
a barlangi patak szintje gyakran a mennyezetet is
elérte. Később sikerült a barlangászoknak bejutni
szárazabb és tágasabb termekbe is (Vincel-dóm,
Sáros-terem, Reménység-terme), de a 70-es évek
végére a továbbhaladás reménye a járatok leszűkülése miatt egyre haloványabbá vált.

Tudományos kutatások
A barlangban időközben tudományos kutatások folytak, amelyek a járatok mikroklímájára,
állatvilágára és geológiai viszonyaira vonatkoztak.
A biológiai vizsgálatoknak köszönhetően a barlangban több igen ritka és endemikus (kizárólag
erre a vidékre jellemző) barlangi gerinctelen fajt
észleltek. Ezek rendkívül megnövelték a barlang
értékét. A Köves-terem melletti denevérürülékben 1978-ban brushit nevű különleges foszfátos
ásványt is találtak.

Az első szivattyús próbálkozás
Mivel a Podbanistye járatai egyre szűkebbé váltak,
a kutatásokat áthelyezték a Kadlub forráshoz. A
forrás fokozatos mélyítésével 1978-ban sikerült 20
m mélyen bejutni a barlangba. A barlangászokat
itt egy másik szifon állította meg. A szifon felett
egy keskeny kürtőt észleltek, amelynek végét
1979-ben kibontották és kijutottak rajta a felszínre.
Ez lényegesen megkönnyítette a munkaeszközök
leszállítását a barlangba. Később sikerült áttörni
a szifon feletti falat, de néhány tíz méter után egy
újabb, harmadik szifon állta el az utat.
1990-ben megpróbálták tűzoltó szivattyúval
leszívatni a szifonok vizét. Ez részben sikerült is.
A legalsó részen egy szűk, háromszög alakú járat
vált szárazzá, amelyen átkúszva egy tágas, kb. 16 m
hosszú terem tárult eléjük. Homokdombjai mögött
azonban ott volt a negyedik szifon csillogó vize. A
barlangászok megkezdték a terem felmérését, de

a szivattyú hirtelen meghibásodott. A víz szintje
rohamosan emelkedni kezdett, a kutatók pedig a
szűk nyíláson keresztül már alig tudtak átjutni és
visszatérni a felszínre. Ezek a járatok azóta sem
lettek bemérve.

A Nadkadlub-barlang felfedezése
Egy felszíni geofizikai mérés alapján nagyjából kirajzolódtak a barlang ismeretlen járatainak irányai.
E járatok felett, a Kadlub-forrástól nem messze
egy töbör is akadt, amelynek fenekét 1991-ben
elkezdték kibontani. Néhány hónapos munka után
bejutottak egy 25 m mély, meredeken lefelé vezető
hasadékba, amely egy 700 métert is meghaladó, a
Podbanistye-barlang felé irányuló járatrendszerbe
vezetett. A Podbanistyébe azonban a járatok végső
részének leszűkülése miatt nem tudtak átjutni. Az új barlangot, amely a Derencsényi-karszt
legnagyobb és legszebb barlangja, Nadkadlubnak,
vagyis Kadlub feletti barlangnak nevezték el. A
Kadlub-barlang felé vezető járatot egy kőomlás
zárta el.

A Podbanistye és Nadkadlub barlangok
összekötése
A Nadkadlub-barlang felfedezésével a földalatti
patak három ismert barlangon keresztül folyt. A
Podbanište és a Nadkadlub között körülbelül 300
méter hiányzott. A két barlangot sokáig nem is
sikerült összekötni. Végül 1999 őszén, mikor a
vízállás meglehetősen alacsony volt, két vékony
testalkatú és mindenre elszánt barlangász átkúszott a 300 m hosszú, helyenként 20-30 cm-re
alacsonyodó vizes járaton és összekötötte a két
barlangot. Nehéz, fárasztó és meglehetősen veszélyes vállalkozás volt, ami ezidáig csupán 7 barlang-

ásznak sikerült. A barlangrendszer feltárt hossza
ezzel elérte az 1 570 métert. A barlang felkeltette
a hivatalos szervek érdeklődését is és 2001-ben
különleges geológiai, biológiai és esztétikai értékei
miatt nemzeti természeti emlékké nyilvánították
(ez az egyetlen barlangként nyilvántartott nemzeti
természeti emlék a járásban).

A második leszívatási próbálkozás
Mivel a barlangrendszer és a Kadlub-forrásbarlang
közötti rész még mindig feltáratlan maradt, a
rimaszombati barlangkutatók 2008-ban ismét
megpróbálkoztak a forrásbarlang szifonjainak
leszívatásával. Ekkor már erősebb szivattyút
alkalmaztak, de ismét csak a negyedik szifonig
jutottak el.

A szifonok tervezett harmadik leszívatása 2009-ben
A rimaszombati barlangkutató csoport a
Podbanistye-Nadkadlub barlangok összekötésének 10. évfordulója alkalmából tervbe vette a
barlang szifonjainak sorrendben immár harmadik
leszívatási kísérletét. Hosszas mérlegelés, tervek,
ötletek alapján úgy döntöttünk, hogy másfajta
módszerrel próbálkozunk: nagy teljesítményű
búvárszivattyút alkalmazunk. A Kadlub és
Nadkadlub barlangok járatai légvonalban csak
150 méterre vannak egymástól, szintkülönbségük
viszont aránylag nagy, 30 méter körül van. Eszerint
a két barlang között tágasabb, meredekebb esésű
földalatti termek és vízesések feltételezhetők. Ez
reményt és erőt ad a Podbanistye–Kadlub barlangrendszer utolsó métereinek feltárásához.
Kép és szöveg:
Rimaszombati Barlangkutató Egyesület
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2009. 8. 10.

A világosi
fegyverletétel
1849 augusztus
Az 1849. július 31-i segesvári ütközet nem az erdélyi
magyar honvédsereg döntő veresége volt, csupán
annak egy kisebb része semmisült meg. Az ütközet szomorú nevezetessége, hogy Fehéregyháza és
Héjjasfalva között esett – tűnt – el Petőfi Sándor,
aki Marosvásárhelyen július 29-én jelentkezett
szolgálatra Bem tábornoknál és annak utasítása ellenére csatlakozott a Segesvárnál csatát vállaló seregrészhez. Állítólag 1 200 halott, 500 sebesült volt
a magyar sereg vesztesége, köztük Petőfi is. Magát
Bemet is csak a székely-huszártestőr önfeláldozása
– Daczó Zsigmond hősi halála – mentette ki a kozákok közül. Még július 29-én határozatot hozott a
minisztertanács az oroszokkal való tárgyalásokról,
s folytatásukkal Szemere Bertalan miniszterelnököt és Batthyány Kázmér külügyminisztert bízta
meg, ami egyre inkább aktuálisabbá vált, mert a
hadiesemények nem alakultak kedvezően.
A segesvári csata másnapján Dembinski feladta
Szegedet, s augusztus másodikán Haynau táborszernagy be is vonult a városba. Ugyanezen a napon
Nagy Sándor vezérőrnagy I. hadteste Debrecennél
vereséget szenvedett az orosz főerőktől. A kormány
és a képviselőház Aradra települt át. Dembinski
ötödikén is vereséget szenvedett Haynautól a Szegedtől nem messzi Szőregen. Vécsey Károly serege
pedig sikertelenül ostromolja Temesvárt június 11.
óta.
Batthyány Kázmér augusztus ötödikén francia nyelvű államiratot juttatott el az oroszokhoz,
amit az augusztus 8-i második államirat követ
Poeltenberg Ernő vezérőrnagy és Beniczky Lajos
alezredes közvetítésével. A béketárgyalások tulajdonképpen már Rimaszombatban megkezdődtek, bár az ott tartózkodó Görgeinek ekkor még
esze ágában sem volt letenni a fegyvert. Csak időt
akart nyerni, hogy újra kicsúszhasson az őt követő
orosz fősereg kezei közül, illetve azt remélte, hogy
esetleg megbonthatja az oroszok és az osztrákok
szövetségét. A cári vezérek a tárgyalásokkal a legeredményesebben harcoló magyar sereg mielőbbi
fegyverletételét szerették volna elérni. Ez azonban
még jó ideig nem sikerült nekik. Görgei a fősereggel
nagy lendülettel folytatta menetelését, és elhagyva
Rimaszombatot, július 22-én már Miskolcon volt.
Két nappal a Görgei vezette magyar fősereg
elvonulása után megérkezett Rimaszombatba a
Grabbe generális vezette 17 000 fős cári sereg Losonc irányából. Grabbe tábornok csatlakozott a
honvédsereget üldöző cári csapatokhoz. Serege,
erőltetett menetben, július 28-án a Zemplén megyei Gesztelynél érte utol Görgei hadát. A magyar
hátvédet képező, Leiningen-Westerburg Károly
vezette III. hadtest honvédei a tüzérség hathatós
támogatásával visszaverték Grabbe támadását, aki

csapataival Gömörbe húzódott vissza. Itt rövidesen
meggyűlt a baja a környéken igencsak aktív gerillákkal. A császári és cári hadsereg nem kímélte a
résztvevőket és gyakran a polgári lakosságon állt
bosszút a népfelkelők és a gerillák akcióiért. A gerillák akcióikkal sokszor súlyos helyzetbe sodorták
a vidék településeit. Amikor a bányavárosokban
visszamaradt orosz csapatok két tisztje a Tornalja
környékén tartózkodó Grabbéhez sietett, a közelben tartózkodó gerillák ezt megneszelték, és megtámadták a postakocsin utazó két tisztet. Az egyiket
lelőtték, a kocsit azonban nem sikerült elfogniuk. A
hajtó a halott tiszttel és a támadást túlélt társával
Bejébe hajtatott. Grabbe tudomást szerezve a történtekről, boszút akart állni a városon. Elhatározta
Rimaszombat feldúlását. Ebben megakadályozták
a város áldozatkész vezetői. Káposztás József polgármester segítséget kért Mátyus János országos
császári hadbiztostól, és a város neves személyiségeiből álló küldöttséggel – Somoskeöy Antal katolikus plébános, Konyha József református tiszteletes,
Haviár Dániel luteránus pap, Dapsi Vilmos ügyvéd –
felkereste a nyomozást vezető cári tisztet Putnokon.
Grabbe hajthatatlannak látszott, de Natte ezredes
állítólag két levelet adott a küldöttségnek, amit
a Zólyomból Rimaszombatba érkező orosz hadtest parancsnokának kellett átadni. A másodszori
közbenjárásban fontos szerepet kapott Ferenczy
István, az akkor már Rimaszombatba visszatért,
több nyelvet beszélő szobrászművész, aki franciául tárgyalt az oroszokkal Szabadka–pusztán. Végül
is sikerült lecsillapítani az oroszokat, akik beérték
azzal, hogy csapataiknak Rimaszombat határában
szabad rablást engedélyeztek, majd elvonultak Losonc felé, ahol előbb több napi élelmet zsaroltak ki
a város lakosságától, majd szabad rablást engedélyeztek, végül a várost szétlövették és felgyújtatták.
Amikor a Szőreg melletti csatában a fővezérré kinevezett Dembinski vereséget szenvedett Haynautól,
nem Arad felé, hanem Temesvár felé vonult, ami
végzetes hiba volt. Ide tartott erőltetett menetben
Görgei három hadteste, s ide rendelték a tartalékokat is. Kb. 70 000 katonára számíthatott a magyar
vezetés. Ez a katonai erő talán megállíthatta volna
az osztrák erőket, mielőtt az oroszok Arad tájékára
érnek.
1849. augusztus 9-én Temesvárnál a szabadságharc utolsó nagy csatája a honvédsereg vereségével ért véget. A csata közben elfogyott a tüzérség
lőszere, s miután Bem lováról lebukva a vállpercét
törte, a vezér nélkül maradt sereg a túlerővel szemben felbomlott. Ekkortájt ért Görgei I. hadtestével
Aradra, másnap az aradi várban zajlott Görgei és
Kossuth utolsó találkozása. Kossuth Görgeire testálta a legfőbb polgári és katonai hatalmat.
A Görgey vezette fősereg egységei 1849. augusztus 13-án Világosnál az oroszok előtt letették
a fegyvert – 30 000 ember 144 löveggel.
Kovács Tibor

Az 1849. augusztusában történtekhez
Gömör vármegye jegyzőkönyvéből Zsupos
Zoltán történész a budapesti Országos
Levéltárban kutatva rövid részletet küldött az egyik jegyzőkönyvből. Mégpedig
a megyegyűlés két legérdekesebb és
legfontosabb napirendi pontjának az
előterjesztését és a határozatokat.
1. „Azon elnök alispán bemutatja Losonc
városa polgármesterének hozzá intézett
azon hivatalos felszólítását, melyben
nevezett városnak az orosz hadsereg által
lett kegyetlen feldúlatása s felégettetése
keserves szavakkal lefestetik, s melyhez
mellékelve a Haza polgáraihoz intézett,
részvételre és nyomorúságba esettek
felsegéllésére felhíván, felszólításuk oly
végből küldettek hozzá, hogy a kegyetlen
pusztítás által sújtottak részére itt is
segedelem gyűjtessék.
(Határozat) Losonc és Losonc Tugár
városának legkeservesebb helyzetét
nem éreznünk, se két város lakosainak
szerencsétlenségükben nem osztoznunk
lehetetlen lévén; azért a megküldött
felszólításuk járásaink főszolgabíráinak
úgy adatnék ki, hogy ezek tiszttársaikkal együtt járásaik minden helyein,
lehető minden módokat felhasználjanak arra, hogy a részvételt méltóan
érdemlő szerencsétlenek mentől nagyobb
segedelmezésben részeltessenek. Oda
is utasíttatván, hogy a beveendő pénzt
egyenesen, de mielőbb első alispánunkhoz, másnemű adakozásokat első
alispánunknak azonnal teendő jelentés
mellett rimaszombati közházunkhoz úgy
küldjék be, hogy első alispánunk az adakozásokat szinte mielőbb, és időről-időre
Losonc városának ez érdemben működő
bizottmányához utasítsa.
2. Azon első alispán elölterjeszti,
miszerint a mostani idő viszontagságok
és minden órai bizonytalanság miatt a
gyűléseken és törvényszéken kevesen, és
csak pár órai időre jelennek meg, emiatt
hosszasabb gyűlést vagy törvényszéket
tartani nem lehet; amellett mivel a
nehéz időknek változásuk, s a zavarok
eltisztulásuk bizonytalan, újabb publikumok határidejét kitűzni is alig lehet:
ehhez képest kéri magát e tekintetben
elutasíttatni, hogy a gyűlések vagy
törvényszékek jövőben miként hivattassanak össze.
(Határozat) Amint a körülmények
megkívánni és engedni fogják, rövidebb
időre vagy folyamatosan tartandó rendes
gyűlés avagy törvényszékre elölterjesztő
első alispánunk határidőt maga
kitűzendő, s ezeket összehívandó lesz.”
Az elnök alispán Szentmiklóssy
Antal volt.

Közlemények
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 33. hétre
Augusztus 15-én, szombaton
Salvator gyógyszertár
Augusztus 16-án, vasárnap
Gyógyszertár a Kauflandban

Fogorvos
Augusztus 15.-16.-án, szom.-vas.
MUDr. Štovčík Michal., Rimaszombat,
Sport u. 1., tel: 047/ 56 27 353
Neurológus MUDr. Kovács Katalin neurológus kedden és csütörtökön Füleken
rendel az új Poliklinika mellett, az ún.
Gordos-villában. Tel.: 047/4308110

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
augusztus 4-én az alábbi személyek adtak önkéntesen vért:
Tóth Róbert, Bódy László, Eva
Drugdová, Csízi Gyula, Roman Oros,
Ladislav Radič, Roman Úrek és
Czene József Rimaszombatból, Emil
Dérer Tornaljáról, Ľuboš Palkovič
Nagytörékről, Kasza Tibor Hanváról,
Kankuja Kálmán Gesztetéből,
Alžbeta Antalová és Kvetoslava
Gembiczká Meleghegyről, Milan
Dirbák, Marek Laurinc, Miroslava
Koldrásová és Andrea Hošková
Nyustyáról, Ing. Roman Rojík
Felsőpokorágyból, Ján Parobek,
Róbert Múka, Peter Múka és Pavel
Dovala Klenócról, Silvia Dianišková
és Peter Dianiška Tiszolcról, Jozef
Kovalčík Fazekaszaluzsányból,
Ing. Vasas József Runyáról és Eva
Bystrianska Feketerétről.
A Vöröskereszt Területi Választmánya
minden véradónak köszöni

MOZIMŰSOR
Augusztus 13.-16., csütörtök
– vasárnap, 18.00

Hannah Montana
amerikai romantikus zenés film
Augusztus 13.-16., csütörtök
– vasárnap, 20.00

Harry Potter
és a félvér herceg
amerikai fantasztikus kalandfilm

6. Gasztronómiai és Gyümölcsfesztivál – szeptember 19.
Kozárdon hatodik alkalommal várják a finom étkek és gyümölcsök
szerelmeseit szeptember 19.-én.

Meghívó
Vanyarci haluskafesztivál – szeptember 12.

Hatodik alkalommal rendezik meg szeptember
12-én a Nógrád megyei Vanyarcon a Haluskafesztivált. A vendégek ötven féle sztrapacskát kóstolhatnak meg és gazdag szórakoztató program várja őket
egész nap.

XIX. Kazári búcsú – augusztus 20. – 22.
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ló, az SZMPSZ elnöke. Az értékekre nevelő példa
címmel előadást tart Szabó István, a Dunamelléki
Református Egyházkerület püspöke.
Lázár Erzsébet és Lázár Ferenc nyugalmazott pedagógusok Útravaló címmel felolvassák üzenetüket a
pályakezdő pedagógusokhoz.
Üzenet a magyar iskolákba címmel Ádám Zita, az
SZMPSZ alelnöke felolvassa a tanévnyitó ünnepély
résztvevőinek felhívását a magyar diákokhoz, pedagógusokhoz és szülőkhöz.
Bővebb felvilágosítást Jókai Tibor az SZMPSZ Központi Irodájának vezetője ad a 035 7714 755 telefonszámon és az szmpsz@szmpsz e-mail címen.

A kazári búcsú 1991 óta kerül megrendezésre, mely
mára Nógrád megye egyik meghatározó folklórrendezvényévé vált. A búcsú fénypontja a nemzetközi
Galériamegnyitó Sajógömörben
néptáncfesztivál, melyen számos neves külföldi és
belföldi együttes vesz részt. A rendezvény szerves - augusztus 15.
része a Kazár Kupa országos pontszerző díjugrató A Gömöri Fotóklub III. Galériájának megnyitójára a sajógömöri falunapi rendezvények keretén
lovasverseny. A többnapos programsorozat alatt
belül sor augusztus 15-én. szombaton 14.00 órakor.
képzőművészeti kiállítások, gyermek-, kézműves és
gasztronómiai programok várják az érdeklődőket. Helyszín: a községi hivatal és a kastély. A kiállítást
2008-ban új elemként jelent meg a Zenélő palóc Jankósik Zoltán, Sajógömör polgármestere nyitja
meg, s beszédet mond Benedek László, a Gömöri
porták, melynek a Magyar Közösségi Ház udvara ad
otthont. Az esti programsorozat keretében komoly- Fotóklub vezetője. Az állandó Galéria megtekinthető hétköznapokon 8.00 és 16.00 között, illetve előzeés könnyűzenei programok színesítik a palettát, s a
tes egyeztetés alapján igény szerint.
rendezvényt tűzijáték zárja.

Friedrich Klára és Szakács Gábor
Rimaszombatban - augusztus 10.

Felhívások

A Bástya Egyesület meghívására augusztus 10-én,
hétfőn Friedrich Klára és Szakács Gábor tart előadást Rimaszombatban. A 4. sz. Hatvani István
Cserkészcsapat Daxner utcai otthonában 18 órakor
kezdődik az előadás, melynek címe Ősi rovásírásunk és a boszniai piramisok rovásjelei. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak.

Kiállunk a jogainkért – nagy
gyűlés Dunaszerdahelyen, szeptember 01.

A dunaszerdahelyi futballstadionban „Kiállunk a
jogainkért" címmel kerül sor az MKP által kezdeményezett nyelvtörvénnyel szembeni tüntetésre
szeptember 1-jén, délután 3 órától.
A rendezvényen beszédet mond Csáky Pál az MKP
elnöke, Hrubík Béla Csemadok-elnök, Pék László, a
Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség (SZMPSZ)
elnöke, Mézes Rudolf, a Szlovákiai Magyar Szülők
Szövetségének (SZMSZSZ) elnöke. Grendel Lajos,
Kossuth-díjas író, a Magyar Tudományos Akadémia
(MTA) tagja és Schmitt Pál, az Európai Parlament
alelnöke. A rendezvényen fellép Vadkerti Imre és
Derzsi György.

Országos tanévnyitó Ajnácskőn – augusztus 29.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége hagyományosan 2009-ben is megszervezi a Szlovákiai
Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepségét,
amelyre az idén Ajnácskőn, a Kis Boldogasszony
római katolikus templomban kerül sor augusztus
29-én (szombaton) 11.00 órai kezdettel. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége tisztelettel
meghívja a szlovákiai magyar iskolák pedagógusait,
a diákokat, szülőket és iskolabarátokat az Országos
Tanévnyitó Ünnepségre. Az ünnepség ökumenikus
istentisztelettel kezdődik. Igét hirdet Vadkerti István katolikus esperes és Nagy Ákos református lelkész. Tanévnyitó ünnepi köszöntőt mond Pék Lász-

Gazdit keresek!

Gazdit keres ez a kedves négylábú, amelyet előző
gazdája az utcára dobott. Érdeklődni a rimaszombati Városi Rendőrségen lehet a 047/56 23 662-es
telefonszámon.

Szabad helyek Alsósztregován

A rimaszombati Városi Lakásigazgatóság értesíti
a lakosságot, hogy alsósztregovai üdülőhelyen található rekreációs létesítményében az alábbi időpontokra rendelkezik szabad kapacitással:
augusztus 29. – szeptember 1. (3 napra): két négyágyas szoba – 1. szoba: 50 €, 2. szoba: 30 €
augusztus 22. – augusztus 29. (7 napra): két négyágyas szoba – 1. szoba: 100 €, 2. szoba: 70 €
Érdeklődni a rimaszombati Városi Lakásigazgatóság irodájában személyesen (Vásár u. – Tržná 2., 37.
ajtó) vagy a 047/ 55 11 913-as telefonszámon lehet.

Jövő heti számunk tartalmából
Nyári szabadságolások révén duplaszámmal jelentkezünk,
amelyben a friss városi és régiós hírek mellett megtudhatják,
hogyan él Ausztráliában egy nyolcvanas években kivándorolt
jesztei, bemutatkozik Oravecz Zoltán várgedei lelkipásztor, sportrovatunkban körképet olvashatnak csapataink őszi
terveiről és két tehetséges rimaszombati szlovák író egy-egy
rövid írását is közöljük. S képösszeállítást közlünk a régió augusztusi rendezvényeiről. 16 oldalon, változatlan áron!
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Hirdetés

Ingatlanok
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nagyságban. Jöjjön el, s válasszon
kínálatunkból, hogy kellemesebben
érezze magát. Moletka – Bolero,
Rimaszombat, Vasút u. 9.

• Eladó vagy bérelhető egyszobás
lakás a városközpontban. Kapcsolat:
0908 033 801.
880-32		
• Eladó Várgedén régi földszintes
családi ház (2 konyha, 5 szoba,
mellékhelyiségek), kedvezményes
áron. Magánvállalkozásra is alkalmas.
Telefon: 0902 424 082

• Kétösszetevős, porálló SADURIT
Z-1 festék különböző színekben.
Alkalmas raktárak, gyárcsarnokok,
garázsok festésére. Nem káros a természetre, s a legolcsóbb Szlovákiában. Amíg a készlet tart. Tel: 0905
401 228.

893-32

747-32

• Eladó családi ház, Tamásfalán,
a Tégla u. 7. sz. alatt. 5 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, wc, garázs,
600 m2-es telek. Aktuális 2010
áprilisától. Tel: 0948 005 911.
716-32

Rimaszombatban, a Dobšinský
utcában 1 szobás lakás bérbe vehető.
Tel.: 56 24 940.
900-32		
• Családi ház eladó Oldalfalán, a 22.
szám alatt. Ára: 15 000 euro. Tel.:
0907 954 010.
•

907-32

Szolgáltatások
• Gyógyuljon gyógyszerek igénybevétele nélkül, fájdalommentesen a
BEMER terápia segítségével, mely
alkalmas vérkeringési zavarok,
diabetes szövődmények, mozgásszervi betegségek, reuma, bőrbetegségek, fájdalomcsillapítás, sebgyógyítás, sportsérülések, szédülés,
stresszoldás és egyéb panaszok
kezelésére. A nemzetközi szabadalommal védett BEMER impulzus
gyógyító hatásáról Ön is meggyőződhet, amennyiben felkeresi BEMER
stúdiónkat Feleden, a Szabadság tér
207. szám alatt, telefonos bejelentkezést követően. Tel.: 0908-176951
674

•Ásási munkák – minibaggerrel. Tel.:
0903 515 109.
782-40

•Személy- és áruszállítás 8+1 fő +
autóbehozatal külföldről. Tel.: 0905
709 265.
834-33

• Jóslás kártyából: múlt, jelen, jövő.
H-P: 9:00-től 15:30-ig. Cserencsényi
utca 22. (a munkaügyi hivatal mellett) Rimaszombatban. Kapcsolat:
0915 228 482.
878-32
• Szállítás, költöztetés autóval. Tel:
0903 515 109.

148-32

Kedves hölgyek! Figyelembe
vesszük a méreteit 44-től 64-es
•

734-32

Állás
• PD főagronómust alkalmaz.
Feltételek: felsőfokú végzettség,
minimálisan öt év gyakorlat, fizetési
feltételek: megegyezéssel. Az életrajzokat és motivációs levelet a köv.
e-mail címre küldjék: ocenasovam@
gmail.com. Info: 0905 663 129.

813-33

A rimaszombati Magán Szakközépiskola állást kínál:
- szlovák és angol szakos tanárok
részére
- fodrász szakos mesterek részére
Belépés: 2009.09.01.-én
A kérvényeket 2009. augusztus
20.-ig küldhetik el a következő címre:
Súkromná stredná odborná škola, L.
Novomeského 2070, 979 01 Rimavská
Sobota alebo ozorakrs@yahoo.com.
További információk a következő
telefonszámon: 0911 524 545
•

919-34
• Eladó 2 válenda ágytartóval. Az ára
35 euro kettőért, de külön is megvásárolhatóak. Tel: 0904 456 875.
914-34

Szabad munkahelyek
Pénzügyi előadó: ALLIANZ, Biztosító, Rimaszombat – középiskolai v.
főiskolai végzettséggel * raktárosbeszerző: Drevostav, Czene Zoltán
– alapiskolai végzettség ill. inaslevél
* Eladó: MBS STRECHY – Mgr.
Belák, Rimaszombat – középiskolai
szakirányú végzettséggel * általános
könyvelő (kettős könyvelés is): HS
TAX, kft., Rimaszombat – középiskolai szakirányú végzettséggel
* földrajz-geográfia szakos tanár:
Dobšinský utcai alapiskola – főiskolai
végzettséggel.
Információ a 047/24 50 407 és 24
50 408-as telefonszámokon vagy
személyesen a rimaszombati Munkaügyi Hivatalban – Cserencsényi u.
18., 214-es ajtó. Érdeklődni a www.
upsvar.sk-s internetes oldalon is
lehet.

EUROMOTEL

Egyéb

Restaurant

• Felvásárlok öreg tojút, házi szőttest és mindenféle régiségeket. Tel.:
0903 537 225.
817-33

• Eladó szárnyas zongora WELTAUSSTELLUNG WIEN 1873. Tel.: 0902
424 082.
894-32

• Eladó búza, árpa, tritikálé, zab. 1
mázsa 10 €, Rimaszombat 0910 587
096.
865-32

• A runyai HELEM-BLAU Magángalériában augusztus 9.-től megtekinthetők Helembai István Názáretben
festett prófétikus képei. Infó: 0949
83 59 60
915-34

Rimaszombat Városa eladásra kínálja a következő
ingatlanokat:

KN C 2849/237 – építkezési terület
21 m², KN C 2849/238 – építkezési terület 21 m², KN C 2849/239
– építkezési terület 21 m², KN C
2849/240 – építkezési terület 21
m², KN C 2849/241 – építkezési
terület 21 m² – sorgarázs építés
céljával Rimaszombat – Szabatka
területen.
A versenyeljárásba azon polgárok
jelentkezhetnek, akiknek a tulajdonában a 95, 96, 96 vagy 98-as
ház van, s nem tulajdonosai ezen a
területen garázsnak, s személygépkocsi tulajdonosok.
Minimális ár 40,- €/m².
Információ a Városi Hivatal ingatlanokért felelős részlegénél
(Mestský úrad, oddelenie právne
a majetkové – referát správy
majetku) kérhető az alábbi telefonszámon: 047/56 046 26, 047/56
046 33, 0903 284 314.
A kérvényeket a következő címre lehet küldeni: Mestský úrad,
oddelenie právne a majetkové,
Svätoplukova 9, 97901 Rimavská
Sobota, legkésőbb 2009. augusztus
14-ig. A versenyeljárás 2009. augusztus 27-én 14.00 órakor lesz
a Városi Hivatal Svätopluk 9. sz.
épületének II. emeleti 16. üléstermében. Itt kell felmutatni a
hivatalos okmányokat. A versenyeljárásra az érdeklődők a benyújtott kérvényeik alapján meghívót
kapnak.

Ingatlan ügynökség
www.kvantrealityeu.sk
912-34

Kassai út, Rimaszombat

Sertés soté
Sajtos-barackos csirkemell
Olcsó és minőségi
elszállásolás
Tel.: 047/56 22 517, 0905 745 308
Felveszünk: recepcióst,
pincérnőt/szakácsot
Tel.: 0918 392 513

Bérbe adok: raktárt rámpával az STK
épületében, Tel: 0918 392 513
Az STK felvesz: technikust műszaki ellenőrzésre, emiszziós ellenőrzésre, eredetvizsgálatra. Tel: 0918 392 513
2009

Keddig sok lesz a napsütés és meleg, nyári időre számíthatunk. Ezt
követően már kialakulhatnak záporok, zivatarok és a hét második
felében előreláthatólag hidegfront
éri el a Kárpát-medencét, amely
szeles, kissé változékony és hűvösebb időt okoz.
Reisz András

Rimaszombat Városa
eladásra kínálja:

az Iskola utcai terület KN
C 1180/154 parcella szám, 21
m²-es területét, garázs építésre.
Minimális vételi ár: 50,-€/m².
Kérvényt azok az érdeklődők
nyújthatják be, akik személygépkocsi tulajdonosok. Beküldési
határidő: 2009. augusztus 14., a
versenyeljárásra 2009. augusztus
27-én, 15 órakor kerül sor a Városi
Hivatalban (Svätopluk u. 9), itt
szükséges felmutatni a hivatalos
papírokat. Információ a Városi
Hivatal ingatlanokért felelős részlegénél (Mestský úrad, oddelenie
právne a majetkové – referát
správy majetku) kérhető az alábbi
telefonszámon: 047/5604626,
047/5604633, 0903 284 314.

TLSZ jelenti

2009. 8. 10.

I. osztály:
Szirk és Tajti is győzelemmel
kezdett
Osgyán–Abafala 5:1 (2:1)
G: Pisár (3), Négyesi, Karas ill. Ruszó,
JV: Pocklan
Osgyán megszokottan kezdte az őszt,
biztos győzelmet aratott a gyenge abafalaiak ellen.
Ifi: 1:2
Jolsva–Rimajánosi 2:0 (0:0)
G: Mikuš és Vranka
Kiegyenlített első félidő után a sok
kihagyott vendéghelyzet megbosszulta
magát
JV: Hodoň
Ifi: 3:0
Bátka–Tornalja 0:0
Egy jó mérkőzésen mindkét csapat
örülhetett a döntetlennek, amit a sárga
lapok aránya is mutat (3:3).
JV: Wollinger
Kisrőce–Nagytörék 1:2 (1:0)
G: Černota ill. Máté és Lašák, JV: I.
Krahulec
Tíz perccel a mérkőzés vége előtt tíz
emberrel is ki tudta harcolni vendégcsapat a győzelmet, ugyanis a játékvezető
Lehockýt a 78. percben kiállította.
Ifi: 4:1
Tajti–Lubény 2:0 (1:0)
G: Molnár T. és Mihály, JV: Slabe
A füleki Mihály góllal mutatkozott be Tajtin egy jó mérkőzésen, ahol a vendégek
kapuját a nagyrőcei Šmídl védte.
Ifi: 2:3
Szirk–Sajószárnya 2:0 (0:0)
G: Koreň és Michal, JV: Fakla
Két ellentétes félidő, ahol a hazaiak
a második félidőben a maguk javára
döntötték a mérkőzés sorsát.
Ifi: 14:0
További ifi eredmény: Bátka–Sajógömör 4:5

II. osztály:
Balogfala és Almágy
kiütötte az ellenfelét

JV: Ďurík
Ifi: 4:0
Rimaszécs–Harkács 4:4 (0:2)
G: Lakatos Csaba (2), Busa (2) ill.
Tamás, Szabad, Nádudvardy és Somosvári, JV: Kriak
A hazaiak 0:4-ről egyenlítettek, és a 86.
percben az 5. góljukat a játékvezető nem
adta meg.
Ifi: 2:0
Tiszolc B–Nemesradnót 4:1 (2:0)
G: Husaník, Koniar (3) ill. Busa, JV:
Kúchen
Nemesradnót egy pontért ment, de üres
kézzel távozott.
Ajnácskő B (Gömöralmágy)–Harmac
8:1 (5:0)
G. Magyar (5), Alabán, Máté, Farkas ill.
Bari, JV: Lőcsös
Úgy néz ki, hogy egy jó fúzió Ajnácskő
és Almágy között meghozza a maga
eredményét.

2.osztály, 2. forduló: augusztus 16.,
14.30 és 17.00
Uzapanyit–Cserencsény / (Juhász, Rybár,
Váradi)
Harmac–Guszona / (Šupka, Vývlek,
Adorján)
Nemesradnót–Ajnácskő B (ifi nélkül) /
(Hodoň, Rosiar, MD)
Harkács–Tiszolc B (ifi nélkül) / (Pál,
Botoš, Filep)
Balogfalva–Rimaszécs / (J. Krahulec,
Slabej, Melicher)

Kerületi bajnokságok:
Sajószentkirály
pontot lopott Feledről

1. osztály, ifi, 2. forduló: augusztus
16., 14.30
Sajógömör–Murány / (Šonkoľ, Čajko)

IV.liga:

KSzLSz delegáltja:
5.liga, ifi, 2. forduló, aug. 15.,14.00
Nagybalog–Pliešovce (Tótpelsőc) /
(Koós, I. Krahulec)

Poltár–Ajnácskő 4:1 (3:0)
A vendégek gólját Pataki Csaba lőtte.
Garamszentkereszt–Nagyrőce 2:0
(1:0)
Selmecbánya–Tiszolc 2:1 (1:0)
A vendégek gólját Slašťan lőtte.
Nagybalog–Kálnó 0:0
V. liga:
Losonctamási–Sajógömör 5:0 (2:0)
Feled–Sajószentkirály 2:2 (1:1)
Szentkirály jó játékkal kezdte az idényt,
10 emberrel is vezetett, amit a hazaiak
1:2-es állásnál a 81. percben egyenlítettek ki.
G: Lukács, Nagy ill. Hugyár (2), akit a
játékvezető az 53. percben kiállított.
Szklabonya–Nyustya 0:1 (0:0)
Petrok a 70. percben eldöntötte a 3 pont
sorsát.

A következő forduló
mérkőzései és játékvezetői:

Balogfala–Uzapanyit 6:1 (4:0)
G: Balog, Oláh, Tankina, Szabó L., Koós
(2) ill. Hriň

hulec, Ivanik, Melicher)
Lubény–Szirk (aug. 15) / (Juhász ,Kriak,
Rybár)
Nagytörék–Tajti / (Koós, Ďurík, Čepko)
Klenóc–Kisrőce (ifi nélkül) / (Lőcsös,
Pocklan, Ivanik)
Tornalja–Murány (ifi nélkül) / (Parobek,
Šonkoľ, Čajko)
Rimajánosi–Bátka / (Siman, Kriak,
Boldi)
Osgyán–Jolsva (ifi nélkül) / (Wollinger,
Fakla, Slezák)

1.osztály, 2. forduló: augusztus 16.,
14.30 és 17.00
Abafala–Szárnya (aug. 15.) / (J. Kra-

Pénzre van
szüksége?

Áruszállítás és
költöztetés Fiat
DUCATO-val.

Hívjon: 0905 329 178
www.peniazeprevas.sk

M.: 0908 948 971

Játékvezetők listájának kiegészítése:
Zdeno Boldi, Jelšava, 0908 340 575
Ľudovít Filep, Štrkovec, 0905 350 668
Mikuláš Váradi, Gemer, 0917 581 794
A játékvezetők nyári pótszemináriumára
augusztus 13.-án kerül sor a TLSz
rimaszombati irodájában.

A TLSZ serdülő
bajnokságának őszi
menetrendje
1. osztály
2. forduló, augusztus 16: Abafala–
Sajószárnya, Lubény–Szirk, Nagytörék–
Tajti, Sajógömör–Murány, Rimajánosi–
Bátka, Kisrőce és Osgyán szabadnapos
3. forduló, augusztus 23.: Bátka–
Osgyán, Murány–Rimajánosi,
Kisrőce–Sajógömör, Szirk–Nagytörék,
Sajószárnya–Lubény, Abafala és Tajti
szabadnapos
4. forduló, augusztus 30.: Abafala–
Lubény, Nagytörék–Sajószárnya,
Sajógömör–Tajti, Rimajánosi–Kisrőce,
Osgyán–Murány, Bátka és Szirk szabadnaposak
5. forduló, szeptember 6.: Bátka–Abafala, Kisrőce–Osgyán, Tajti–Rimajánosi,
Szirk–Sajógömör, Lubény–Nagytörék,

Murány és Sajószárnya szabadnapos
6. forduló, szeptember 13.: Abafala–
Nagytörék, Sajógömör–Sajószárnya,
Rimajánosi–Szirk, Osgyán–Tajti, Bátka–
Murány, Lubény és Kisrőce szabadnapos
7. forduló, szeptember 20.: Murány–
Abafala, Kisrőce–Bátka, Szirk–Osgyán,
Sajószárnya–Rimajánosi, Lubény–Sajógömör, Nagytörék és Tajti szabadnapos
8. forduló, szeptember 27.: Sajógömör–
Nagytörék, Rimajánosi–Lubény, Osgyán–
Sajószárnya, Bátka–Tajti, Murány–
Kisrőce, Abafala és Szirk szabadnapos
9. forduló, október 4.: Kisrőce–Abafala,
Tajti–Murány, Szirk–Bátka, Lubény–Osgyán, Nagytörék–Rimajánosi, Sajógömör
és Sajószárnya szabadnapos
10. forduló, október 11.: Abafala–
Sajógömör, Osgyán–Nagytörék, Bátka–
Sajószárnya, Murány–Szirk, Kisrőce–Tajti,
Rimajánosi és Lubény szabadnapos
11. forduló, október 18.: Tajti–Abafala,
Szirk–Kisrőce, Sajószárnya–Murány,
Lubény–Bátka, Sajógömör–Rimajánosi,
Nagytörék és Osgyán szabadnapos
12. forduló, október 25.: Abafala–
Rimajánosi, Osgyán–Sajógömör,
Bátka–Nagytörék, Murány–Lubény,
Kisrőce–Sajószárnya, Tajti–Szirk
13. forduló, november 1.: Szirk–Abafala, Sajószárnya–Tajti, Lubény–Kisrőce,
Nagytörék–Murány, Rimajánosi–Osgyán,
Bátka és Sajógömör szabadnapos
2. osztály
2. forduló, augusztus 16.: Uzapanyit–Cserencsény, Harmac–Guszona,
Balogfala–Rimaszécs, Nemesradnót és
Harkács szabadnapos
3. forduló, augusztus 23.: Rimaszécs–
Uzapanyit, Guszona–Nemesradnót,
Cserencsény–Harmac, Balogfala és
Harkács szabadnapos
4. forduló, augusztus 30.: Uzapanyit–
Harmac, Nemesradnót–Cserencsény,
Harkács–Guszona, Balogfala és
Rimaszécs szabadnapos
5. forduló, szeptember 6.: Guszona–Balogfala, Cserencsény–Harkács, Harmac–
Nemesradnót, Uzapanyit és Rimaszécs
szabadnapos
6. forduló, szeptember 13.: Uzapanyit–
Nemesradnót, Harkács–Harmac, Balogfala–Cserencsény, Rimaszécs–Guszona
7. forduló, szeptember 20.: Cserencsény–Rimaszécs, Harmac–Balogfala,
Nemesradnót–Harkács, Uzapanyit és
Guszona szabadnapos
8. forduló, szeptember 27.: Uzapanyit–
Harkács, Balogfala–Nemesradnót,
Rimaszécs–Harmac, Cserencsény és
Guszona szabadnapos
9. forduló, október 4.: Uzapanyit–
Guszona, Nemesradnót–Rimaszécs,
Harkács–Balogfala, Cserencsény és
Harmac szabadnapos

Rimaszombat Városa kiadásra kínálja:

2004

2005-51

Lakhatásra nem alkalmas helyiségeket kínálok
albérletbe Rimaszombat központjában kedvező áron.
Felhasználási lehetőségek: irodák, üzletek és egyéb szolgáltatások.
M.: 0908 948 971
2003-51
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a) az egykori bakti alapiskola épületét
b) helyiségeket (az egykori vendéglő) Alsópokorágyon
a kultúrházban - 110,62 m2
Információ a Városi Hivatal ingatlanokért felelős részlegénél (Mestský
úrad, oddelenie právne a majetkové – referát správy majetku) kérhető
az alábbi telefonszámon: 047/5604626, 5604631, 5604633. A kérvényeket a következő címre lehet küldeni: Mestský úrad, oddelenie právne a
majetkové, Svätoplukova 9., 979 01 Rimavská Sobota.
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sport / hirdetés

2009. 8. 10.

Líška két góljával legyőztük az éllovast

Rimaszombat–Aranyosmarót 2:1
A rimaszombati labdarúgócsapat újra az I. liga táblázatának
élére ugrott, miután Juraj Líška két találatával 2:1-re legyőzte
a korábbi éllovas aranyosmaróti ViOnt.
Pedig a meccs előtt nem volt sok okuk az optimizmusra Piszáréknak: a kupameccsen lerúgott Branislav Mráz személyében egy kulcsember hiányzott a kezdőcsapatból, s a mérkőzést a nem titkoltan feljutásra pályázó vendégek kezdték
jobban. Hözl már az 5. percben megeresztett egy jó lövést, ám ezután majdnem
fél órát kellett várni a következő helyzetre. Ennek ellenére nem unatkoztak a
nézők, bár Kružliak játékvezető nem is tudott mit kezdeni a durvaságokkal, s
eléggé következetlenül osztogatta a lapokat. A hazaiak effektivitására nem lehetett panasz: a 40. percben első igazi helyzetükből megszerezték a vezetést.
Piszár szöglete után Líška a rövid saroknál fejelt a hálóba – 1:0.
A meccs kulcsmomentuma az 55. percben jött el, amikor Chren hátulról
buktatta Janečkát, s ezért piros lapot kapott. Emberelőnyben a hazaiak több
szép akciót vezettek: a 61. percben Rubint éles szögből kapufát lőtt, pár perccel
később pedig a kapus védte ki távoli lövését. A 67. percben ismét Líška pillanatai következtek: a csatár labdát szerzett, egy szép csellel átjátszotta magát a
védőn, és a kapus mellett a hálóba lőtt – 2:0. Líška mezletépős gólöröme ismét
sárga lapot ért, de ebben a pillanatban ez senkit nem érdekelt. A ViOn nem
adta fel, s hat perc múlva Kuračka szépített, de egyenlíteni már nem tudott, ezzel szemben a hazaiaknál még Gibalának és Piszárnak is volt helyzete.
„Senki nem hitte, hogy nyerhetünk. A drukkerek meg-megállítottak a
városban, és mutogatták a szelvényeiket, hogy X2-re tették a meccset. Örülök,
hogy megmutattuk nekik, nem volt igazuk” – nyilatkozta Juraj Líška, aki a legutóbbi három meccsen négy gólt szerzett.

Rimaszombat–Aranyosmarót 2:1 (1:0)
Góllövők: Líška (40., 67.), ill. Kuračka (73.).
Sárga lap: Gibala, Sihelský, Líška, Levický, Vargic, Zsivanovics.
Piros lap: Chren (55., Aranyosmarót).
Játékvezető: Kružliak, 550 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Janečka, Rubint, Zsivanovics, Morháč–Zvara–Gibala
(90. Juhász), Piszár, Levický, Sihelský (82. Vargic)–Líška (77. Migaľa).
A táblázat állása az 5. forduló után:
1. Rimavská Sobota
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7:5
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2. Michalovce
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3

1

1

7:3
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3. Dolný Kubín
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9:8
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4. Zlaté Moravce
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5. Púchov
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2
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1
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6. Trenčín
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7. Podbrezová
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8. Prievidza B
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9. Lučenec
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10. Liptovský Mikuláš

5

1

1

3

4:5

4

11. Ružomberok B
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12. Šaľa

v

0

0

4

2:8

3

A rimaszombatiak az I. labdarúgóliga 6. fordulójában szombaton 16.30-kor a
trencséniek otthonában lépnek pályára.
B. T.

Szlovák Kupa, 1. forduló

Továbbjutás – vezéráldozattal
Alsózsadány–Rimaszombat 2:2 (0:2), tizenegyesekkel 5:6

A rimaszombati labdarúgócsapat bejutott a labdarúgó
Szlovák Kupa 2. fordulójába, miután 2:2-est döntetlent
követően tizenegyesekkel lépett túl a két osztállyal lejjebb
szereplő alsózsadányi (Dolná Ždaňa) együttesen.

A vendégek gyorsan vezetést szereztek Sihelský révén, s még a félidő előtt
Gibala növelte az előnyt – ekkor még semmi nem utalt arra, hogy rossz vége is
lehet a találkozónak. A III. ligás hazaiak azonban tudásbeli hátrányukat durvasággal próbálták kompenzálni, Branislav Mrázt a 70. percben úgy megrúgták,
hogy nem tudta folytatni a játékot, s mivel a cserelehetőségeket Marián Kudlík
már kimerítette, a vendégek 10 emberrel fejezték be a meccset. A hazaiak éltek a lehetőséggel és egyenlítettek, a szétlövésben azonban a rimaszombatiak
bebiztosították a továbbjutást. A tizenegyespárbaj hőse Fedor kapus volt, aki
kivédte a hatodik büntetőt. Fedor egyébként óta a Kassa melletti Haniska csapatában folytatja vendégjátékosként (a rimaszombatiak cserekapusa pedig az
Interből hazatért, saját nevelésű Marek Prošovský lett). Mráz mellett Janečka
és Zsivanovics is kisebb sérüléseket szenvedett a kupameccsen, de ők felépültek a hétvégi bajnokira, Mráz azonban feltehetőleg 3-4 hétig nem állhat Marián
Kudlík edző rendelkezésére.
Alsózsadány–Rimaszombat 2:2 (0:2), tizenegyesekkel 5:6, Góllövők:
Mikuška (83.), Sekereš (90.), ill. Sihelský (2.), Gibala (40.). Játékvezető: Debnár,
724 néző. RIMASZOMBAT: Fedor–Janečka, Rubint, Zsivanovics, Mráz–
Sihelský, Zvara (46. Levický), Vargic,
JUDr. Kovács György exekútor
Morháč (65. Migaľa) - Piszár, Gibala
értesíti, hogy 2009 augusztus 3-án
(46. Líška). A rimaszombatiak a kupa
exekútori irodát nyitott Rimaszombat,
2. fordulójában, szeptember 1-jén a
Železničná 1. székhellyel.
liptószentmiklósiakat fogadják.
921-32

Gömöri Hírlap
Kiadja a Rimaszombati Városi Hivatal. Főszerkesztő: Juhász Dósa János (tel.: 047/56 04 676, e-mail: jan.juhasz@rimavskasobota.sk) Szerkesztő: Homoly Erzsébet (tel. 047/58 11 310, e-mail: gomorihirlap@rimavskasobota.sk). A szerkesztőség címe: 979 01 Rimaszombat (Rim. Sobota), Svätopluk u. 5, P.O.Box 79. Hirdetési iroda: Dana Vojteková (tel. 047/56 04 673, fax: 047/56 33 742, e-mail:gemerskezvesti@rimavskasobota.sk),
Hirdetési menedzser: Ing. Silling Géza (Mob.: 0907 255 600, 0910 913 191) Nyomda: Reality-Print, Rimaszombat, Fábry u. 10. Nyilvántartási szám: EV 2918/09 Terjeszti: A Mediapress és magánterjesztők.
Kapható: a régió standjain, egyes boltjaiban, a postahivatalokban és a rimaszombati Tompa Mihály könyvesboltban.

