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Megtalálták az osgyáni fehér asszonyt?
„Az első és egyetlen nőalak a magyar történelemben, aki
nemzetáruló volt. És ugyanaz a Ghéczy Juliánna, mint önfeláldozó vértanúja a magyar szabadság ügyének, tűnik le
a láthatáron” – írta róla Jókai Mór A lőcsei fehér asszony
c. regényében, amely tulajdonképpen híressé tette. Maár
Gyula 1976-ban Törőcsik Mari címszereplésével filmet is
forgatott belőle, amelynek egyes részeit az eredeti helyszíneken forgatták. A történelem annyit tud erről a különös
asszonyról, hogy Osgyánban született 1680 körül, s 1714.
szeptember 25-én végezték ki Győrben. 1700-ban ment
feleségül Korponay Jánoshoz, aki előbb császárhű katona
volt, majd átállt a kurucokhoz. Géczy Julianna 1710-ben
Lőcsén élt, s Jókai víziója szerint elárulta a császáriak által ostromlott várost, s beengedte az osztrák csapatokat
Lőcsére. „Jutalmul” mégis hóhérbárd végzett vele. Az
ismert történelmi tények szerint viszont csak leveleket

Pihentető írások
duplaszámunkban
A nyár utolsó heteit éljük, vannak, akik még most mennek
pihenőre, mint mi is. Duplaszámunkban ezért többnyire
könnyedebb hangvételű írásokat kínálunk olvasóinknak,

közvetített a védők és a császári csapatok parancsnoka
között, s a várost nem ő adta fel. Peter Madúch osgyáni
plébános két évvel ezelőtt bukkant a kriptában található tíz koporsóra, amelyeket valószínűleg még a második
világháború alatt kifosztottak. Az egyik koporsó díszítetlen volt, s a benne fekvő női csontváz koponyája szemmel láthatóan elvált a törzstől, s ez alapján feltételezte a
plébános, hogy az akár Géczy Julianna földi maradványa
is lehet. Most a lőcsei Szepességi Múzeum munkatársai
vettek mintát a koporsókból és a csontokból. Osgyánban
abban reménykednek, hogy tényleg a magyar történelem
egyik izgalmas nőalakjának csontjait rejti a kripta, s a falu
visszanyerve régi dicsfényéből, a turisták és a történelemkedvelők zarándokhelye lesz.

A múlt héten a „köz” munkásairól értekeztem, akik elanyagiasodott, patkányhajszával terhelt
világunkban is mindenüket a
plebsz javára ajánlották fel, s
bagóért vagy mindössze jó szóért
tették a dolgukat. Egy másik
cikkünkben aziránt érdeklődtünk, hogy hová is kirándulnak
legszívesebben a batyiak: Egyiptom, Tunézia, Görögország volt
a sorrend, de Dubai is előkelő
helyen állt a listán. Gondolom,
hogy akik ezek mellett dönthettek, nem tartoznak az általam
hosszan ecsetelt közmunkás kategóriába. S ehhez még egy aktuális példa. Orvos nélkül maradt a
rimaszombati focicsapat. Amikor
őket is elérte a gazdasági válság,
s kiderült, hogy csak a töredékét
kapják a városi költségvetésből,
bokros teendőire hivatkozva
lemondott az eddigi doktor úr,
aki képviselő révén első kézből
értesülhetett a pénztárcáját is
érintő kínos döntésről. A klub fel
is kért helyette egy fiatal orvost,
aki boldogan igent mondott 500
korona/meccs fejpénzért. A klub
boldogsága viszont nem tartott
sokáig, ugyanis este telefonon jelentkezett az ifjú apja, s
jelezte, hogy a fia megtévedt, s
50 €/meccs a taksa, kevesebbért
nem vállal(hat)ja. Nos, ennyi a
történet, amelynek tanulsága
nincs. S elfelejtettem mondani,
hogy Bugár Béla is járt errefelé
a minap támogatókat gyűjteni
és hatalmas bilboardokon a
képét mutogatni. Hiába, szép és
gazdag ez a Gömör, különösen
bukott politikusoknak jut az
eszébe. Megfigyelték már, hogy
amíg hatalmon vannak, messzire
elkerülik ezt a vidéket?

jdj, sz /fotó: Szekeres Éva

SZEBB LAKÁS, SZEBB
KÖRÜLMÉNYEK + TETŐK
hiszen következő számunk már augusztus 31-én jelenik
meg, s benne olvashatnak az iskolakezdésről, valamint
új rovatokat is indítunk, amely közösségeinket, szlovák
kapcsolatainkat mutatja be, s nem feledkezünk el focicsapatainkról sem.

www.valea.sk, valea@valea.sk
Nyustya, Francisci u. 167.
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Súlyos
bányabaleset
Nyitrabányán
Húsz halálos áldozatot követelt az augusztus 10-én
reggel fél tízkor bekövetkezett nagy erejű robbanás
Nyitrabányán (Handlová). A balesetet valószínűleg
sújtólégrobbanás okozta. A 330 méter mélységben

Hol, s mit
vásárolhatunk
olcsóbban?

bekövetkezett robbanás akkora erejű volt, hogy
a légnyomást a tárnákban több száz méterre a
helyszíntől is érezni lehetett. Kilenc bányászt, aki
a robbanás helyszínétől távolabb tartózkodott, a
bajmóci kórházban részesítettek orvosi ellátásban.
Még pár nappal korábban tűz keletkezett az egyik,
fejtésre már nem használt tárnában, s ennek eloltásán dolgoztak az ország különböző részeiből érkezett mentőcsapatok akkor is, amikor a robbanás
bekövetkezett. Az egyik áldozat szlovákiai magyar,
lukanényei volt. A kormány rendelete alapján szerdán gyásznap volt Szlovákiában.

liszt		 0,28
burgonya		 0,99 (1 kg)
cukor		 0,75 (1 kg)

Hypernova

Munkatársunk annak nézett
utána, hogy az alapvető élelmiszerek közül hol, s mit vásárolhatunk olcsóbban.
Íme, a lista:

Lidl		

kenyér		 0,85 / 0,99 (1kg)
kifli			 0,06 (db)
tej			 0,55 / 0,85
olaj 		 0,99 / 1,19
tojás		 1,49 / 1,15 (10 db)

kenyér		 1,25 (1kg)
kifli			 0,06 (db)
tej			 0,99
olaj 		 0,99
tojás		 0,99 (10 db)
liszt		 0,28
burgonya		 0,29 (1 kg)
cukor		 0,65 (1 kg)

Billa

kenyér		 0,75 (1kg)
kifli			 0,06 (db)
tej			 0,55 / 0,49

olaj 		 1,19
tojás		 0,99 / 1,35 / 1,15
(10 db)
liszt		 0,39
burgonya		 0,29
cukor		 0,59

Kaufland

kenyér		 0,99 (1kg)
kifli			 0,06 (db)
tej			 0,55
olaj 		 1,69 / 1,79
tojás		 0,99 (10 db)
liszt		 0,28
burgonya		 0,35 (1 kg)
cukor		 0,75
Összeállította: cse

Tömegverekedés
egy kocsma előtt
Úgy látszik, egyre inkább begyűrűzik a roma kérdés erőszakos
megoldása régiónkba is. Az elmúlt
héten két esetet is feljegyzett a
rendőrség, az egyiket Rimaszombatban, a másikat Kövecsesen.
Kövecsesen a falunap végén a késő esti órákban egy Opel Astra elsodort egy gyalogost. A
sofőrt és útitársát az elgázolt férfi rokonsága
bántalmazta, s megrongálták az autót is,
amelyen 2 ezer €-s (60 ezer korona) kárt
okoztak.
Rimaszombatban múlt vasárnap, augusztus 9-én az éjjeli órákban tört ki verekedés
az egyik kocsma előtt, ahol állítólag lerobbant egy gépkocsi, amelyben romák utaztak.
A kocsmában bőrfejűek és szélsőséges
elemek mulatoztak, s a két fél között hamar
összetűzés robbant ki, amelybe a romák
segítségére siető helyi lakosok is bekapcsolódtak. Tíz percen belül az állami és a városi
rendőrség, valamint a mentők is a helyszínre
érkeztek, akik két súlyos sérültet szállítottak
a kórházba, míg a többi, könnyebben megsérült áldozatot a helyszínen látták el.

Beiktatták Vadkerti Istvánt
Augusztus 16.-án ünnepélyes keretek között,
kétnyelvű szentmisén iktatták be tisztségébe
Vadkerti Istvánt, Rimaszombat új plébánosát, aki
egyúttal Felsőtelkesen, Cserencsényben, Zeherjén,
Kruzsnón, Felső- és Alsópokorágyon is ellátja
a lelkészi teendőket. Az ünnepélyes beiktatást
Rastislav Suchý rozsnyói püspöki helynök végezte
el, aki boldog születésnapot is kívánt az új rimaszombati lelkipásztornak.
Gecse Attila képriportja

Élethelyzetek
A koldulás mellett döntött
Az egyik hipermarket előtt találkoztam vele, amint
lázasan segített az alkalmazottaknak begyűjteni a
bevásárlókocsikat. Pár nap múlva mégis meglepődtem, amikor beállított a szerkesztőségbe, s
megkérdezte, elmesélhetné-e, hogyan került az
utcára. Leült, megigazította zsíros, sampont rég
nem látott haját, s hozzáfogott. Szerette volna, ha
konkrét nevek is bekerülnének az írásba, de mivel
nem sikerült utolérni a másik felet, s a feljelentés
ellenére a rendőrség sem foglalkozott az ügyével,
marad a névtelen mese, amely bármikor, akár,
velünk is megtörténhet.
Hősünk már 35 éve rokkantnyugdíjas, ugyanis
szemében folyamatosan halnak el az idegszálak, így látása napról napra romlik. Egy ideig a
szüleivel lakott, majd elvett egy nála közel húsz

évvel fiatalabb nőt, akinek szintén megvolt a maga
baja, ugyanis súlyos cukorbeteg volt. A testvérei
közül van, aki a környező településeken lakik, de
olyan is, aki Svájcban „tengeti” az életét. De volt
annyira büszke, hogy soha ne forduljon hozzájuk
segítségért, s azok sem igen forszírozták a támogatást. Két évvel ezelőtt viszont megkereste az egyik
nővére azzal, hogy igen rossz anyagi helyzetben
van, s mivel neki biztos nyugdíja van, csak ő tud
rajta segíteni. Fel is vettek a nevére több alkalommal is nagyobb összeget, s ő azzal tért esténként
nyugovóra, hogy azok azt részletre becsületesen
fizetik. Ezért is érte, mint derült égből a villámcsapás, amikor kiderült, hogy szeretett testvére
élettársával együtt eltűnt, s a felvett kölcsön a
nyakán maradt. Mivel azt kifizetni nem volt miből,
elárverezték a lakását, s a nyugdíjából kezdték el

vonni a tartozást. A 250 eurós nyugdíjából 200-at
levonnak, így marad havi 50 €, ebből kellene
megélnie. Egy ideig ismerősöknél húzta meg
magát, majd talált egy elhagyott víkendházat, abba
költözött be feketén. Az idén aztán véletlenül ös�szefutott a testvérrel és annak élettársával, de sok
köszönet nem volt a találkozásban, magyarázat
helyett megütötték, s életveszélyesen megfenyegették. Ha feljelentesz, megdöglesz – búcsúztak
tőle testvéri szeretettel, s ahogy már könnyeivel
küszködve ecseteli a kilátásait, három lehetősége
maradt: vagy elmegy könyörögni a többi testvéréhez, elmegy lopni, s legalább biztos és kényelmes
helye lesz egy ideig a börtönben, vagy pedig marad
a koldulás. Ő ez utóbbit választotta.
Juhász Dósa János
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Ülésezett az Akasztóhegy-Szabópuszta-Szőlő városrész tanácsa
A szabadságok idején is összeült a városrész tanácsa, hogy megvitassa azokat a problémákat, amelyek leginkább nyugtalanítják a helyi lakosokat. A
tanács elnöke, Brindza Tibor az előző ülés határozatai teljesítésének kapcsán megjegyezte, hogy
egyes feladatok teljesítése még folyamatban van,
így pl. az útburkolati jelek felújítása jelenleg is tart
az elfogadott ütemterv alapján. A tanács továbbra
is figyelemmel fogja kísérni a LUX épülete körül
kialakult helyzetet, amelyet a csődeljárás során átadtak az új tulajdonosnak, és ahol jelenleg építési
munkálatok folynak. Az új tulajdonossal szeretnék
felvenni a kapcsolatot és megbeszélni vele az épület további kihasználásának a lehetőségeit.
Jelenleg is folyamatban van a nagykapacitású konténerek kihelyezése és ennek ellenőrzése,
amelyet a környezetvédelmi bizottság felügyel. A
bizottság ülésére szeptember 10.-én kerül sor, ahol
ez is megvitatásra kerül. A Szőlőben jelenleg is tart
az út és a járda felújítása. Az utat (Rapčan úr családi háza előtt) vagy aszfalttal vagy útpanelekkel
szeretnék burkolni. A tavaly felújított Szövetkezeti
utcai társasház és a garázsok közti udvar burkolata az üveges felőli részen újra használhatatlan
állapotba került a kialakult kátyúk miatt, amelyek
mind a gyalogos, mind az autóval való közlekedést
megnehezítik. Ádám Sándor tanácstag szerint ez
a helyzet már évek óta fennáll és a lakosok már
megpróbálták sikertelenül orvosolni önerőből
építkezési hulladék felhordásával, de az eddigi
megoldások is mindig csődöt mondtak. A járdák

és utak állapotának szentelt programpont során
újra előtérbe került a Temető utca legalább egyik
oldalán a város költségvetéséből felépítendő járda
szükségessége. Tekintettel a város szűkös anyagi
helyzetére, javaslat született arra, hogy a járda elkészültéig egyirányúsítsák az utcát és a megengedett
sebességet 30-40 km/h-ra csökkentsék.
A városrészben jelenleg is tart a családi házak
rekonstrukciója során megbontott úttestek miatt
kialakult balesetveszélyes állapot. Ezek engedélyköteles munkálatok, ezért a tanács kérvényezi a
Városi Hivatalnál az egyes határidők feltüntetésével azok listáját, akik erre engedélyt kaptak. Abban
az esetben, ha az építtető engedélyének lejárt az
érvényessége, felszólítják az eredeti állapot helyreállítására. Emellett kinevezett bizottsági tagok személyesen ellenőrzik majd az egyes utcák állapotát.
Az időszerű problémáknak szentelt programpont
során jelezték, panasz érkezett, hogy az Iskola utcai üzletek áruval való ellátása a járdára leállított
teherautókkal történik. Mivel a lakosokat ez a megoldás zavarja, ezért az áruszállítóknak vagy az úton,
illetve az üzlet hátsó bejáratánál kellene parkolniuk. Szintúgy kritika érte a Patkány vendéglő előtti
buszmegállót is. Ez a megálló két gyalogátkelőhely
közt helyezkedik el, ahol reggelente akár 2 autóbusz is megáll egyszerre és autóval csak nehezen
lehet mellettük elhaladni. Az autóbuszok mögül
pedig gyalogosok lépnek az úttestre, amely nagyon
veszélyes. Az utasoknak a Vasúti utcán kellene leszállniuk.

Megújult a vasúti átjáró
18 év után megújult a Vasút utcai vasúti átjáró. Új gumiszőnyeget és aszfaltburkolatot
kapott. Gecse Attila képei a munkálatokat és a végredményt örökítették meg.

Az ülés végén a következő
határozatok születtek:
1) A tanács továbbra is kitart a Temető utcai járda
felépítése mellett, s amíg ez el nem készül,
addig a gyalogosok biztonsága érdekében az
utcát egyirányúsítani, illetve a megengedett
sebességet 30-40 km/h-ra korlátozni kell.
2) A tanács kérvényezi a Városi Hivataltól azok
jegyzékét, akik engedéllyel rendelkeznek az
útburkolat és a járda megbontására az engedély
lejártának megjelölésével. Abban az esetben,
ha ez lejárt, az építtető kötelezve lesz az eredeti
állapot visszaállítására.
3) A tanács kijelölte az egyes útfelbontások ellenőrzéséért felelős személyeket.
4) A tanács javasolja a az Iskola utcai bolt áruellátását megoldani az üzlet hátsó részén keresztül,
illetve az áruszállítók parkolását az úttesten
megoldani.
5) A tanács javaslatott tett a Patkány vendéglő
előtti buszmegálló felszámolására, mivel az itt
megálló autóbuszok balesetveszélyt okoznak.
Az utasok használhatnák a Vasút utcai megállót.
6) A tanács a Városi Közterület-fenntartó Vállalatnak javaslatot tett a Szövetkezeti utcai udvar
kátyúinak felszámolására.
A tanács nevében:
JUDr. Magdaléna Valušová/ford. lr

Három iskola
interaktív
tanteremmel
A város három középiskolája, az
Egyesített Középiskola, a Kereskedelmi
Akadémia és a Szakközépiskola kap
interaktív tantermet a közeljövőben.
Besztercebánya megye önkormányzatának a
szóvivője, Roman Lebeda lapunknak elárulta,
az önkormányzat szeretné, ha azok az iskolák, amelyeknek a megye a fenntartója, a legmodernebb technikai eszközökkel lennének
ellátva, s erre jelentős összegeket különített
el. A bejelentkezett iskoláknak különböző
kritériumoknak kellett megfelelniük, így pl.
figyelembe vették azt, hogy az adott járásban
hány iskola van, mennyi az egyes iskolákban
a diákok száma, s mekkora az adott oktatási
intézmény hatósugara. Mindezek figyelembevételével 30 interaktív tantermet rendez
be a megye, amelyhez interaktív tábla, bejelentkező rendszer, kerámiatábla, notebook
és vetítő is tartozik majd, amelynek értéke
előreláthatólag eléri a 125 ezer eurót (3,7
millió korona).
amb/jdj
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A rimaszombati Városi Hivatal sajtóközleménye
A globális gazdasági válság sajnos önkormányzatunkra is kihatott. Csak a jelen évben a természetes
személyek jövedelemadójának kiesése, – amely városunk jelentős jövedelemforrása –, az előrejelzések alapján eléri a 16 százalékot.
A számok tükrében ez 1 millió € (30 millió Sk)
kiesést jelent Rimaszombatnak, amelyet a város
vezetése sem szemlélhet tétlenül.
Már a jelen év költségvetésének elkészítésekor
számoltunk a válság hatásaival. A május 26.-án
hozott 60/2009-es rendeletben meghatároztuk
azokat a lépéseket, amelyek célja a gazdasági válság hatásainak enyhítése volt önkormányzatunk
számára:
• azonnali hatállyal le lettek állítva azok a beruházások, amelyek kizárólag a város költségvetéséből lettek volna fizetve
• az 1 000 €-t meghaladó kiadások csak a képviselő-testület beleegyezésével valósulhatnak
meg és csak abban az esetben, ha az adott
projekt állami támogatást kap, illetve az EU

strukturális alapjain keresztül nyer dotációt.
Első lépésként áprilisban le lettek állítva a beruházások és a köztisztviselők, többek között a polgármester, az alpolgármester és a város főellenőre
jutalmának kifizetése. A következő lépésben megvalósult a város tulajdonában levő ingó és ingatlanok javításainak leállításainak és a további működési költségeinek a lefaragása.
A város átszervezte a hitelportfólióját is, így a
2025-ig kifizetendő adósság első részleteit elég
csak a jövő évben kezdeni törleszteni.
A gazdasági válság hatásainak csökkentése városunk életére állandó napirenden szerepel operatív tárgyalásaink során. A Városi Hivatal egyes
vezetői és a városi cégek feladatul kapták, hogy
benyújtsák költségcsÖkkentési javaslataikat.
Ebből következik, hogy többek között a kiadásaik csökkentésével:
• a Városi Közterület-fenntartó Vállalat
260 ezer € (7,8 millió Sk)

•

a Városi Lakásigazgatóság 12 660 €
(381 ezer Sk)
• a Városi Kulturális Központ 46 ezer €
(1,38 millió Sk)
• a Városi Rendőrség 16 ezer € (505 ezer Sk)
• a Gemerské zvesti és a Gömöri Hírlap
hetilapok szekesztősége több mint 4 000 €
(126 ezer Sk)
tudunk megspórolni.
A Városi Hivatal egyes részlegei összegzése
alapján pedig összesen 110 ezer € megtakarítást
lehetne elérni, amellett, hogy lakosai felé megfelelően működőképes maradna az önkormányzat.
Ezen megszorítások ellenére is a Városi Hivatal
és az általa irányított szervezetek összes dolgozója
számára elsődleges szempontként szerepel majd,
úgy mint eddig, a lakosság számára nyújtott szolgáltatások minőségének megőrzése.
ford./ lr

Jogsegély Központ nyílt városunkban
Jogi gondjai vannak? Városunk Körzeti Hivatalában június elsejétől segítséget kaphat.
Danuša Repčoková, az igazságügyi minisztérium
által alapított Jogsegély Központ vezetője elmondása szerint a szervezet polgári perek mellett
foglalkozik az üzleti élet jogi ügyeitől az idegenrendészeti kérdésekig felmerülő bármely jellegű
gonddal.
„Eddig az emberek többsége családjogi ügyekkel fordult hozzánk. Mióta elkezdtük tevékenységünket, a beérkezett kérvények, részben, sikeresen eljutottak a bíróságig, és reméljük, hogy azok
ügyfeleink számára megfelelő döntést hoznak”
– összegezte eddigi tevékenységüket Repčoková.
Abban az esetben, ha valaki szeretne jogi segítséget kapni a központtól, panaszának jogosnak kell
lennie és értékének meg kell haladnia a minimálbér összegét, emellett, jövedelme nem lépheti túl
a 259,27 €-t (7 811 Sk). Abban az esetben, ha nem
lehet meghatározni a per értékét (pl. válásra kerül
sor), nincs figyelembe véve az anyagi vonzata.
A Jogsegély Központhoz bárki fordulhat, akár a

környező járásokból is, mivel konzultációs szinten
bárkinek jogorvoslattal szolgál a törvény által

megszabott 4,50 € illeték fejében.
Kép és szöveg: amb

A speciális alapiskola pénzt kérvényezett a felújításra
Európai uniós támogatás segítségével
rekonstruálnák a Botto utcai speciális
alapiskola egyes pavilonjait. Az iskola a
regionális operációs program keretében kiadott felhívás alapján benyújtotta
projektjét az építésügyi és régiófejlesztési minisztériumba.

Ahogy Zdenka Mikulová, az alapiskolát fenntartó
Besztercebányai Kerületi Iskolaügyi Hivatal
gazdasági vezetője megerősítette, a rekonstrukció által az A blokk épület szigetelését, az A és B
blokkok szociális helyiségeinek átépítését és a
homlokzat felújítását oldanák meg 433 ezer € (13
millió 45 ezer Sk) értékben.

A projekt június 9.-én lett átvéve, a döntéshozatalra pedig a minisztériumnak 100 napja van,
ezért a határozat legkésőbb októberben lesz
ismert. Jelenleg az iskolaügyi minisztériumtól
kapott dotációból 3 pavilonon folyik az ablakok
cseréje.
amb
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Táborozni jó!
A vakáció idején nincsenek könnyű helyzetben a szülők, akik értelmes elfoglaltságot szeretnének keresni nyárra csemetéiknek. Programokból ugyan még nem is lenne hiány, csak olykor a pénztárca már nem engedi meg, hogy mind a két hónapot kitöltsék, pl. valamilyen
táborral. De ennek ellenére az iskoláskorú gyerekek, esetleg a felnőttek is egészen biztos, hogy pár napot eltöltöttek egy-egy jó táborban
a nyár folyamán. Ezért arra kérjük Önöket, hogy számoljanak erről be Olvasóinknak, s meséljék el tapasztalataikat, élményeiket. Mi is ellátogattunk egy-két táborba, az alábbiakban a júliusban megvalósult cserkész-, Rákóczi-, Baranta illetve íjász-táborokról számolunk be.

VI. Rákóczi Alkotótábor Bocskai fejedelemmel
A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete
július 18. és 21-e között rendezte meg a VI. Rákóczi
Alkotótábort a rimaszombati cserkészek Gernyőpusztai Varga-kútjánál. A tábort sajnos nem kerülte el az éppen akkora előrejelzett másodfokú
vihar, de szerencsére komolyabb kárt nem okozott,
ellenben több táborozónak kedvét szegte a sátortáborozástól. A legbátrabbak azonban örömmel
vettek részt a programokban, s felhőtlen pár napot
tölthettek el az erdőszélen, távol szakadván a túlhajszolt mindennapoktól.
A táborlakók Tóth László vezetésével elsajátíthatták a rovásírás alapjait, s a megtanultakat Igó
Aladár hanvai népi fafaragóművész segítségével
fába is róhatták. A vásárnapi délután folyamán
különböző kézműves foglalkozásokon ügyeskedhettek a gyerekek Burszki Katalin pedagógus iránymutatásával. A tábort meglátogatta a Rákóczi Szövetség budapesti küldöttsége, Kun Ferencz alelnök
és Lukács Ferenc pénzügyi titkár személyében. Az
Árvay Miska Baranta tagjai többször is tartottak
barantabemutatót, és segédletükkel a táborozók
kedvük szerint íjászkodhattak is. Az esti tábortűz
nagyon tartalmasan telt, hiszen a táborozók a Benedek Elek emlékév alkalmából megemlékeztek a
nagy mesemondóról, s dramatizált formában bemutatták Az égig érő fa c. népmesét vendégeiknek,
a nagybalogi Szivárvány Népdalkör tagjainak, akik
népdalokat s a Magyarok Világhimnuszát tanítot-

ták meg a gyerekeknek. Koós István pedig Gyöngyösi Istvánról tartott előadást.
A másnap sem telt kevésbé izgalmasabban. A
bőrművesség mesterségét Ladóczki Vilmos műgyűjtőtől tanulhatták meg, Balázs Csaba erdőökológus vezetésével pedig az erdővel és élővilágával
ismerkedhettek meg a résztvevők. Délután Bocskai
István fejedelemé volt a főszerep, Angyal László,
a Tompa Mihály Alapiskola történelem-magyar
szakos tanárának előadásával emlékeztek meg
Bocskairól, annak kapcsán, hogy idén 405 éve
vette kezdetét az első Habsburg-ellenes felkelés.

Ez volt ugyanis a fő témája az idei alkotótábornak.
Az iskoláskorú gyerekek pályamunkákat készíthettek, melyben alkalmuk nyílt bemutatni pl. a
fejedelem életét, tevékenységét, a reformációban
játszott szerepét, a hajdúságot, kortársait, a Habsburg-ellenes felkelést, a Bocskai korabeli viseleteket, fegyvereket. A pályázatba a rimaszombati
Tompa Mihály Református Gimnázium (TMRG), a
rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola (TMAI), a
feledi Szombathy Viktor Alapiskola (SzVAI) és a rimaszombati Magán Szakközépiskola (MSz) tanulói
kapcsolódtak be. A tábor ideje alatt egy rögtönzött
alkalmi kiállítás már készült is alkotásokból, s Angyal László zsűrielnökkel (felvételünkön) az élen
kiválasztásra kerültek a díjazott pályamunkák.
Mivel nagyon igényes és értékes munkák érkeztek,
ezért a zsűri úgy döntött, hogy több kategóriában
is díjaz nyerteseket. Így a következő eredmény született: Poszter kategória: 1. Zsíros Viktória (TMAI),
2. Kisantal Barbara (TMAI), 3. Balogh Barbara
(SzVAI); Rajz és esszé kategória: 1. Bede Krisztina
(TMAI), 2. Fodor Judit (MSz), 3. Meringer Arnold
(SzVAI); Tárgy kategória: 1. Hacsi Gábor (TMRG), 2.
Ádám Márk (SzVAI), 3. Köböl Dávid (TMAI). Az alkotók értékes könyvjutalomban részesülnek, s alkotásaikból a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi
Szervezete október 15-én rendez emlékkiállítást a
TMAI Nyugat-lakótelepi könyvtárában.

II. Felvidéki Baranta Tábor
Július 22-29-e között második alkalommal valósult meg a Felvidéki Baranta Tábor, mely fölött a
szervezési feladatokat idén már a Felföldi Baranta
Szövetség vállalta föl. Helyszínül a csallóközi Vásárút régi futballpályája szolgált, a tábort Kopecsni
Gábor, a szövetség ügyvezető elnöke, Arslan oktur
fokozatú barantás vezette, aki előtt az év folyamán
elsajátítottakból a táborlakók vizsgázhattak is. A
táborozóknak itt még volt alkalmuk átismételni a
botforgatás, a kard- és hosszúbot, ostor, birkózás,
íjászat egyes elemeit. A szigorú edzések közben
a barantások előadásokat hallgathattak többek
között Kürthy Bélától a fegyverek készítéséről,
Sólyomfi Nagy Zoltántól őseink hitvilágáról, Raisz
Andrástól a pásztor- és a betyáréletről. A vizsgára,
melyet összesen heten tettek le, július 28-án került
sor, melynek utolsó vizsgaeleme, az övbirkózás
már a csillagfényes éjszakában valósult meg.

Elől Kopecsni Gábor, Arslan oktur táborvezető,
a FBSZ ügyvezető elnöke a hét világtáj köszöntése közben

Szászfali István, az Árvay Miska Baranta tagja sikeresen
vizsgázott második fokozaton, s büszkén viselheti a
borsuk-borz, a teljes odaadással küzdés címét
Kép és szöveg: moly
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Cserkésztábor a Medves alatt
A rimaszombati cserkészek tizenkilenc
éve minden évben megrendezik hagyományos nagytáborukat. Így volt ez már
a tízes években is, még a Monarchia
alatt, majd a csehszlovák időkben, s
később a háború alatt is, minden évben
a legnagyobb cserkészmegmozdulásnak
számított a nyári cserkésztábor.
Egy régi táborhelyen, a Medves alatt,
Egyházasbást határában, a Mogyorós-kút friss és
üde forrásánál rendezték meg idei nagytáborukat, közösen a füleki, nagymegyeri, tardoskeddi,
komáromszentpéteri és marcelházi cserkésztestvéreikkel. Külön érdekessége volt e nagytábornak,
hogy idén vendégül láthattuk táborunkban szlovák cserkésztestvéreink és jelöltjei egy csoportját,
nevezetesen Puhóról és Trencsénből, valamint
budapesti és csehországi (libereci, osztravai) cserkésztestvéreink is jelen lehettek. Szlovák és cseh
cserkésztestvéreink beilleszkedtek a tábor életébe,
cserkészeink sokat tanultak egymástól – jól
megértették egymást, sok új dolgot tanulhattunk
egymástól, mely igazán mindannyiunk hasznára
vált.

A tábor keretmeséje a Vadnyugat volt – egy
vadnyugati kisváros életét elevenítették föl a
cserkészek – ahol volt minden, ami a vadnyugatra
jellemző – saloon, aranyláz, indiánok, kaland, portya, izgalom – minden mennyiségben. A kisváros
s a tábor neve Hunton volt, s lakói a cserkészek,
mintegy kilencvenöten voltak. Totemfát faragtak,
lőni tanultak, íjászkodtak, indiánnapot tartottak,

Egyházi íjásztábor
Kőrösön
A Pelsőci-fennsík meseszép táborozóhelyére leltek
a vadászok kőrösi háza környékén a Berzétei Egyházközösség által első alkalommal megszervezett
Hagyományőrző Magyar Keresztyén Íjásztábor
résztvevői.
A táborlakók között berzétei, kőrösi és jólészi
gyerekek voltak, akik július utolsó hétvégéjén az

íjászmesterség elsajátítása mellett sok érdekes elődadáson okosodhattak. A Mudi Róbert

ha kellett, portyáztak a Somoskői várig, csónakáztak, kenuztak és fürdöttek a tajti tóban, vidám
tábortüzeket tartottak, rengeteget játszottak, énekeltek, jól érezték magukat. Az étvággyal nem volt
baj, a tábori konyhán remek étkek készültek szakácsaik jóvoltából. A tábori mise sem maradhatott
el, Kamil atya a füleki ferences kolostorból kétszer
is meglátogatta cserkészeinket. A helybeliekkel az
elmaradhatatlan focimeccs is megvalósult – most
szoros meccsen a falubeliek bizonyultak jobbnak
a tábor csapatánál. Méta is volt, valamint érdekes
versenyek és vásárok a táborban. Külön figyelmet
érdemel a kiváló zuhany, melyet a rimaszombati
roverek emeltek a patak medrében, valamint a
rohampálya, mely ez alkalommal is igen fantáziadús volt.
A tábor mindenképpen érdekes és tanulságos volt
mindenki számára, sok barátság kötődött távolról
érkezett s hazai cserkészek között, s jövőre ismét
meghívják a rimaszombatiak táborukba puhói
cserkészbarátaikat, akik idén is üde színfoltját
képezték a tábornak, éjjeli riadójuk valamint
aersoftos bemutatójuk minden bizonnyal emlékezetes marad mindenki számára.
Kép és szöveg: Gyepűfarkas

református lelkész által vezetett táborba az Árvay
Miska Baranta tagjai is ellátogattak, s a táborlakók
aktív részvételével barantabemutatót tartottak. A
tábor egész idejét a gyerekekkel töltötte Takács
Zoltán, a zsadányi Művelődési Ház vezetője és
Kerekes Mihály bőrműves, népi játszóház vezető.
Az egy hét alatt különböző műveltségi és ügyességi
versenyeket is szerveztek, melyeken pontokat
gyűjthettek a gyerekek. Az ünnepélyes eredményhirdetésen mindenki dicséretben részesült, s megkaphatta a Bástya Egyesület ajándékát is, Vörös
Ilona Nevelésről mindenkinek könyvét.
Kép és szöveg: he

Rekordszámú látogató az idei Letavy-n
Új környezet, új műhelyek és új barátságok – ez is
lehetne a Letavy tábor idei gyorsmérlege, amelyen
rekordszámú, 320 résztvevő jött el. A képzőművészek, irodalmárok, fotósok és színházkedvelők
táborára az idén új helyszínen, a Kokavai Línia
üdülőközpontban került sor. A helyszín ugyan változott, a lektorok többsége viszont nem, az egyes
műhelyek vezetésére most is neves szakemberek
vállalkoztak.
Marián Lacko szervezőtől megtudtuk, hogy a
tábor résztvevői remekül érzik magukat, s a napi
műhelymunkák mellett kulturális programokat is
biztosítottak a szervezők, így fellépett René Lacko
gitárművész, a zólyomi Ĺudo Zelienka színházi

csoport, a rimaszombati M.E.L.L. együttes és
Kabaret K.f.t., a nyitrai Afro Campana. Lacko
elárulta azt is, hogy a műhelyek közül az idén az
egyik legkeresettebb a szövegírói-zeneszerzői
műhely volt, amelyet a garamszentkereszti Peter
„Kefu” Šrank és a Sto múch együttes zongoristája,
Ďuro Leško vezetett. Újdonság volt a karikatúra
műhely, amelyet Marian Kamenský irányított,
s nagy sikernek örvendett az éjszakai kiállítás
is. A tábor utolsó napján a puhói Fiktívny ventil
együttes adott koncertet, de a koncertek mellett
esténként művészfilmeket is levetítettek az érdeklődőknek.
Kép és szöveg: amb
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Szerelem minden áron?
Ha beköszönt a meleg, a napsütés,
hirtelen mindenki egy kicsit kedvesebb,
nyitottabb, barátságosabb lesz.
A nyári kánikulában sokan levetkőzik
nemcsak a fölösleges ruhadarabokat,
hanem azokkal együtt a félénkséget, gátlásaikat is. Mintha a ledérebb
öltözék automatikusan befogadóbbá,
komunikatívabbá tenné az embereket.
Előtérbe kerül a pihenés, szórakozás,
egy lazább életvitelre kapcsolunk.
Nem is gondolnánk, hogy a nyár nem csupán az új
szerelmek születésének legfrekventáltabb időszaka, hanem ilyenkor fut zátonyra nagyon sok tartósnak hitt kapcsolat is. Miért? Nyáron mindenki
szeretne legalább egy kicsit újra fiatal, lelkes, szerelmes lenni. És ha már a párunk, a házastárs nem
hajlik a nyáresti romantikára, bizony könnyen egy
harmadiknál vigasztalódik az új élményekre éhes,
párkapcsolatban élő „örökifjú”.
Sokan vannak, akik külön kénytelenek tölteni a
forró, szerelemre csábító nyári estéket. A külföldi
munkavállalás nagyon sok családot zülleszt szét,
hisz a fiatal párok egymás napi közelsége nélkül

nehezen bírják, és hamar képesek lélekben is
eltávolodni egymástól. Ilyenkor könnyen megesik,
hogy az egyik fél elcsábul, és hűtlenségre adja a
fejét. Mások azért kénytelenek külön nyaralni,
mert szabadságukat képtelenek összeegyeztetni
az eltérő munkahelyi követelmények miatt. De
vannak már olyan párok is, akik tudatosan, önszántukból döntenek a „különnyaralás” mellett. És
nem csak azért tesznek így, mert egyedül jobban
ki tudják magukat pihenni! Ma már nem kizárólag
a lazább erkölcsű fiatalokra jellemző, hogy nyáron
hajlamosak a promiszkuitásra, a párcserélgetésre.
Külföldi nyaralóhelyeken már jól ismert fogalom
a szexturizmus, vagyis a prostitúcióért külföldre
utazók turizmusa. A szlovák turista az ilyen típusú
szolgáltatások igénybevételéhez még meglehetősen prűd, de kalandokra azért kapható.
Itthon sok párkapcsolat, főleg a fiatalabb korosztály körében épp nyáron válik nyitott kapcsolattá.
Ez azt jelenti, hogy közös megegyezés alapján a
pár úgy dönt, szabad ismerkedni, mindenkinek lehet mással is szexuális kapcsolata. Egyeseknek ez
jól is hangzik, tán fontolgatták már az ötletet. De a
tény az, hogy a párkapcsolatok többsége nem bírja
ki ezt a próbatételt, és nagyon hamar beleroppan

a veszélyes játékba. Ha a kapcsolat intimitásába
belép ugyanis egy harmadik, elveszik a bizalom,
a kölcsönös tisztelet, a kizárólagosság érzése. A
kapcsolat fejlődésének általános forgatókönyve
ilyenkor az, hogy az egyik fél nem képes élni a
lehetőségeivel, és sértődöttként, megalázottként
hagyja el a süllyedő hajót, míg a másik könnyen
beleszerethet kalandnak induló áldozatába.
Tehát, ha kapcsolatukat túl szürkének, netán unalmasnak tarják, itt az ideje, hogy dolgozzanak rajta.
A romantikus esti séták, őszinte beszélgetések,
régi szép emlékek felidézése gyógyító jellegűek
lehetnek, de számítsanak rá, hogy mindkettőjüknek erőfeszítéseket kell majd tenniük azért, hogy
a láng újra lobogjon. Ha pedig úgy érzik, már csak
egyszerű lakótársak, gondolkodjanak el, érdemes-e még egyáltalán együtt maradniuk. A nyitott
kapcsolat, a szerelmi háromszögek, még ha a
másik belegyezésével működnek is, csak még jobban eltávolítják a párt egymástól. Nem a szerelem
erősségét bizonyítják, hanem épp ellenkezőleg, azt,
hogy itt az ideje nyíltan felvállalni, hogy váltani,
változtatni kell...
Mgr. Cs. Gál G.

A boszniai piramisok titkai
A Bástya Egyesület meghívására
Friedrich Klára és Szakács Gábor tartott előadást Rimaszombatban a 4. sz.
Hatvani István Cserkészcsapat otthonában. Az előadás összefoglaló címe Ősi
rovásírásunk és a boszniai piramisok
írásjelei volt.
A két előadó 15 éve foglalkozik az írásjelek
kutatásával. Szakács Gábor civil foglalkozását
tekintve rockzenész, míg Friedrich Klárának már
több könyve jelent meg a témával kapcsolatban.
Friedrich képeken szemléltette a rovásírásokat,
melynek az alapja a vonal, s ebből különböző
alakzatok által formálták írásjelekké, amit hátulról
visszafelé kezdenek olvasni. A mai ábécére nem
hasonlít, a latin ábécé előtt használták. Többnyire
kőbe vésték, esetleg fára. A Felvidékről Ernyei
József kutatta a rovásírást. Ez az ősi magyar írás
a Kárpát-medencében található, így Erdélyben,
Tatárlakon is találtak leleteket. A XIX. sz. második
felében Torma Zsófia kutatásai igen értékesek
voltak, 12 ezer utókori tárlatot hagyott ránk. Az
edényeken nemcsak minták láthatók, hanem írásjelek is, amelyeknek üzenete volt. A szkítáktól, hunoktól, avaroktól maradtak ránk rovásírásjelek, de
a köznép is használta a VII.-VIII. században, erről
szintén maradtak fenn bizonyítékok. Elődeink már
igen korán keresztények voltak, s keresztény naptár is megjelent egy faboton. 1483-ban készítettek

betűsort, amely a kutatók szerint Janus Pannonius
munkája volt. A komáromi múzeumban jelenleg
is látható egy lándzsavég, Túrócon találtak egy
fakönyvet, amely igen értékes, Bér Mátyás püspök
gyűjtötte a rovásírásos emlékeket, így a Miatyánkot is megtalálta. Szakács Gábor előadásában szólt
Torma Zsófia és Forrai Sándor kutatásairól, majd
egy filmfelvételen a Boszniában található viszokói
hegypiramist is bemutatta, ahol a külső feltárások
még jelenleg is tartanak. Az élét csak most találták
meg, ami sajnos megsérült. A kőben írásjeleket

találtak, a piramis hossza 3,9 km. A belsejében
alagutak vannak, a mennyezet homokos, könnyen
lehet írni rá, így különböző írások, míg a köveken
vésetjelek láthatóak, amiket még nem fejtettek
meg. Amikor az írásjelek megjelentek a köveken,
a latin nyelv még nem is létezett. Mivel nagyon
érdekes és tanulságos, így a piramist személyesen
is megnézhetik az érdeklődők, de kimondottan
csak kísérővel, mivel még a terület egyes részein
aknamezők találhatók.
Kép és szöveg: csölle
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Hivatásom története
Mi ez az isteni meghívás, amelyet az Egyházban
oly sokan követnek? Bizonyára sokan teszik föl
magukban ezt a kérdést s keresnek válaszokat ehhez hasonló kérdésekre, mint pl. hogyan hív meg
valakit az Isten, hogyan bizonyosodhat meg afelől
az ember, hogy Isten a papi hivatásra hívja, hogyan
lehet ezt a sajátos életformát vállalni? Sokszor érthetetlennek és megfoghatatlannak tűnik számunkra, hogy ma is vannak, akik meghallják a hívó szót
és Igennel válaszolnak rá.
A meghívás gyakran egy titkos érintés, amit az
ember belülről érez, nehéz szavakba önteni, fogalmakkal kifejezni, mégis egyfajta erővel ragad meg.
Jézus, amikor egyeseket tanítványainak választott,
nem tett mást, csak egyszerűen a szemükbe nézett,
s ők feltétel nélkül követték. Mi is így vagyunk ezzel.
Jézust szemlélve kerültünk egyre közelebb hozzá.
Hogy mik az érzékelhető jelei a hivatásnak? – tehetnénk fel a kérdést. Az igazság az, hogy a hivatásnak általában nincsenek rendkívüli, érzékelhető jelei. Inkább a Szentlélek érintésének belső
megtapasztalása ez. Akiket Isten kiválaszt, azokat
teljesen lefoglalja, így válik kézzelfoghatóvá Isten
teljesen betöltő szeretete. A megszólítást nem lehet meg nem történtté tenni. Isten várja a szabad
válaszunkat. Sokakban a hívás először talán félelmet vált ki, megijeszti őket a küldetés nagysága, az
odaadás teljessége. Sokakban talán meg sem fogalmazódik, föl sem merül a papi hivatás gondolata.
Vannak olyanok is, akik hallják a hívó szót lelkük
legmélyén, s mégsem köteleződnek el. Jézus megtehetné, hogy egy csapásra számos papi hivatást
támaszt, de különös módon e téren sem akar a mi
közreműködésünk nélkül cselekedni. Teljesen reánk bízza a döntést.
Néha magam sem értem, miért pont engem szólított meg az Úr, hivatásomat ma is Isten ajándékának tartom. Az életem úgy alakult, hogy állandóan
az Úr közelében tartózkodtam. A Kassától délnyugatra fekvő határmenti településről, Tornáról származom. Vallásos családban nőttem fel, a mindennapi szentmisén való részvétel gyermekkorom óta
szervesen hozzátartozott életemhez. Első áldozásom óta rendszeresen ministráltam, hivatásom
kezdetei is ide nyúlnak vissza.
Hetedikes lehettem, amikor először mondtam
ki, minden előzetes megfontolás nélkül, hogy pap
leszek. E kijelentésem még nem takart komoly el-

határozást, csak úgy kiszaladt a számon. Idővel
azonban, ahogy teltek-múltak az évek, egyre gyakrabban jött elő ez a gondolat, így hát elkezdtem
komolyabban foglalkozni vele. Az első emlékezetes alkalmat az Igen kimondására a térségünkben
megrendezett lelkigyakorlat szolgáltatta. Az az Istenélmény, amit ott ajándékba kaptam, döntésem
meghozatalában mérvadónak számított. A középiskolás évek folyamán tovább erősödött bennem a
papi hivatás gondolata, negyedév végére az elhatározás is megszületett, döntöttem. A döntés persze
nem egyik pillanatról a másikra született, hanem
egy folyamatnak volt az eredménye, élmények és
tapasztalatok sorozata, hivatáshétvégék, lelki napok, búcsúk, keresztény táborok és lelkigyakorlatok, emberekkel való személyes találkozások és beszélgetések előzték meg. Amikor döntést hoztam,
akkor az Istent vettem abszolút komolyan és nem
magamat. Nem egy foglalkozást választottam, hanem az Istent.
Talán ami legszembetűnőbb hivatásunkkal
kapcsolatban, az a cölibátus kérdése, annak vállalása. Tisztában vagyunk azzal, hogy a nőtlenséget
csak Krisztussal és Krisztusért lehet megvalósítani, s csak az állandó ráirányultság tesz képessé
bennünket arra, hogy a szív és a test tisztaságában
megmaradjunk, anélkül, hogy egocentrikussá válnánk, ezért fontos, hogy állandóan benne éljünk.
Tudom, hogy a magam erejéből képtelen lennék
erre a feladatra, de bízom az isteni Gondviselésben. Hivatásom ma is titok, s ezzel, azt hiszem,
mindenki így van, aki ilyen elkötelezett és sajátos
életformára kap meghívást. Amikor elindultam az
úton, rengeteg kérdés foglalkoztatott. Kíváncsiság
és egyfajta nyugtalanság volt bennem, de nem rémültem meg, mindvégig bíztam abban, hogyha az
Isten meghívott, megadja hozzá a kegyelmet is.
Az első évet Vácott töltöttem római- és
görögkatolikus papnövendékek társaságában, nagyon családias légkörben. Ez az év a későbbiek folyamán is meghatározó évnek számított hivatásom
fejlődése szempontjából. A váci év után Egerben
folytattam teológiai tanulmányaimat, a több mint
300 éves hagyománnyal büszkélkedő szeminárium
falai között. Megkezdődött a papság felé, az egyes
fokozatokban való menetelés. Másodévben volt a
beöltözés, magunkra öltöttük a reverendát, harmadévben lektorrá, negyedévben akolitussá avat-

tak bennünket, ötödév végén diakónussá, hatodév
végén pedig áldozópappá szenteltek bennünket.
A papszentelés után szűk két évig káplánkodtam
Rozsnyón. A lelkipásztorkodás gyakorlati oldalával
itt ismerkedtem meg. 2009 februárjában kerültem
Várgedére, jelenleg itt teljesítek lelkipásztori szolgálatot Isten nagyobb dicsőségére és a hívek lelki
örömére.
Köszönettel tartozom mindazoknak, akik buzgón imádkozva ostromolták az eget, s kérték az
aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. A
fölkészülés évei alatt számtalanszor megtapasztaltam buzgón végzett imádságuk megtartó erejét. A
kérdést Istennek, hogy mi a dolgom, a saját életemben és helyzetemben kell föltenni. Vágyódásaink
lehetnek sok fele és választ is sokfélét kaphatunk,
de a becsületesen kérdező, becsületes választ fog
kapni és rájön, hogy a saját életében van a helye.
Oravecz Zoltán, plébániai kormányzó –
Várgede, fotó: Gecse Attila

Vadkerti ismertette a terveit
A Katolikus Kör július 5-én tartotta soron következő összejövetelét, melynek vendége Vadkerti István
kanonok, új rimaszombati lelkipásztor volt, aki terveiről tájékoztatta a kör tagjait. „A papok bölcsessége szerint három hónapig úgy kell hagyni mindent, ahogy van, csak ismerkedni kell a helyzettel,
s aztán belevinni az elképzeléseinket, terveinket.

Idő kell ahhoz, hogy átlássak mindent, átfogó képet kapjak arról, milyen teendők várnak rám. Úgy,
ahogy most magukkal, találkozni szeretnék a szlovák hívőkkel is. Az azonnal orvosolni való gondokat
természetesen meg kell oldani, menet közben majd
minden kialakul, s azokat a problémákat, amelyen
változtatni kell, megtesszük. Sajnos vannak olyan

gondok, amik anyagi jellegűek. Ezekkel a későbbiek folyamán foglalkozunk. Igyekszem a hívőket
úgy szolgálni, hogy elégedettek legyenek velem.” –
foglalta össze röviden elképzeléseit Vadkerti István
rimaszombati lelkipásztor.
-csölle-
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Szent István és az
államalapítás ünnepe

Toplista játék
A rimaszombati Tompa Mihály könyvesbolt júliusi toplistája a következő:
1. Stephenie Meyer: Újhold
2. Stephenie Meyer: Alkonyat
3. Paulo Coelho: A győztes egyedül van
4. Agatha Christie: A fogorvos széke
5. Felvidék száz csodája
6. Magyarország vármegyéi és városai: GömörKishont vármegye
7. B. Kovács István: Rimaszombat
8. Dr. Csernus Imre: A férfi
9. Czenthe Zoltán: Otthonok 4.
10. Gerecz Gergely: Szabadtűzön és kemencében

Júliusi játékunkban azt kérdeztük Olvasóinktól,
hogy milyen írói álnéven jelenteti meg regényeit Lőrincz L. László. Több helyes megfejtés
is érkezett, amelyekből kiderült, hogy szerzőnk
regényeit Leslie L. Lawrence néven is olvashatják.
Sorsolással a szerencse Tamás Albert alsóvályi
olvasónknak kedvezett, aki nyereményét, a 16
eurós könyvutalványt a rimaszombati Tompa
Mihály könyvesboltban vásárolhatja le. Augusztusi kérdésünk a következő: Kinek a munkája a
Patrióta Kiadó gondozásában reprint kiadásban
megjelent Gömör-Kishont vármegye c. kötet? A
szerencsés nyertes ezúttal az említett, igen értékes
kötetet nyerheti meg. A megfejtéseket augusztus
28-ig várjuk a 979 01 Rimaszombat, Svätopluk u.
5., vagy a gomorihirlap@rimavskasobota.sk címre.

Ízlelő
A mindenütt megtalálható fekete bodza
Beéredett a fekete bodza (Sambucus nigra), s
egész hónapban, bárhol az erdőszéleken begyűjthető. A bodza termése a virágéhoz hasonlóan
számtalan tápanyagot és vitamint tartalmaz.
Néhány recept a hasznosítására:

Bodzalé készítése

fazékban hagyjuk, utána hűvös helyen tároljuk.

4 kg bodzabogyót hideg vízben többször megmosunk, majd leszemezünk. 2 kg cukrot adunk hozzá,
felöntjük vízzel, és addig főzzük, míg a bogyó meg
nem puhul, és a kevergetés közben széjjel nem
esik. A főzés után hagyjuk kissé kihűlni, majd sűrű
szitán átnyomjuk és az így nyert levet melegen
előmelegített üvegekbe öntjük, lekötjük, és
hőkezeljük. A kihűlés után hűvös helyen tároljuk.
Az így nyert lé szénsavas vízzel hígítva üdítő ital.
Alkalmas dzsemek, befőttek, édes tésztafélék,
likőrök festésére is.

4 kg érett bodzabogyót alaposan megmosunk,
majd szemezzük. 2,5 kg cukorból, fél liternyi
vízből szirupot készítünk és a forró cukoroldatba
belehelyezzük a bodzabogyót. Közepes tűzön
addig főzzük, amíg a sűrűsödési folyamat meg
nem indul. Előmelegített üvegekbe merve a tetejét
tartósítószerrel kezeljük, és lezárjuk. 80°C-on 30
percig hőkezeljük, és kihűlés után száraz helyen
tároljuk.

Bodzalekvár

Bodzabefőtt

Aszalt fekete bodza

A 4 kg érett bodzabogyót szárastul megmossuk,
majd a bogyókat leszedjük és dunsztosüvegekbe
rakjuk. 2 liternyi vizet, 1 kg cukrot – hozzáadva
fahéjat és néhány szem szegfűszeget – felforralunk,
és amikor kihűlt 2 db citrom levét adjuk hozzá,
majd az üvegekben levő bogyókra öntjük. Az üvegek tetejét tartósítószerrel kezeljük, és gondosan
lezárjuk. 80°C-on 30 percig hőkezeljük. Kihűlésig a

A fekete bodzát lebogyózzuk, és vékony rétegre
terítve napra tesszük száradni. Időnként megforgatjuk. Kedvezőtlen időjárás esetén mérsékelt
hőfokon sütőben is végezhetjük az aszalást. Az
aszalt bodzát üvegekbe rakjuk, lekötjük, és hűvös
helyen tároljuk. Ügyeljünk arra, hogy csak a kellően megszárított bodzabogyó tartósítható a romlás
veszélye nélkül.

Könyvesbolti kedvezmény

Tompa Mihály könyvesbolt

10 %-os
kedvezmény 34. hét

9
7

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.

Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja. A
keresztény magyar államalapítás, a magyar
állam fennállásának emléknapja. A magyarság és a keresztény hit világának találkozását
és összefonódását a magyar nép egyetlen
uralkodó személyéhez köti; az első magyar
királyhoz, az államalapító Szent Istvánhoz.
István a magyar államiság és a kereszténység
alapjait lerakó Géza fejedelem fia, a honfoglalást (896) vezető Árpád fejedelem ükunokája. A korszak a kereszténység európai
kiterjesztésének évszázada volt. A bizánci
egyház térítői már a 9. század második felében megjelentek a térségben, a római egyház
a 10. század során térítette meg a Kárpátmedencétől északra élő népeket. Történelmi párhuzam nélkül is igaz a kijelentés: az
új évezred küszöbén Magyarország csatlakozott Európához. A történelem során már
Nagy Lajos uralkodásától kezdve augusztus
20. egyházi ünnepként maradt a köztudatban. Az 1848-as szabadságharc után hosszú
ideig nem tarthatták meg a nemzeti ünnepet. A kiegyezést követően teljes mértékben
visszanyerte méltóságát az ünnep: 1891-ben
Ferenc József munkaszüneti nappá nyilvánította. 1945-ig nemzeti ünnep volt, a szocializmus idején Szent István ősi ünnepéből
az új kenyér ünnepe lett, 1949-1989 között
augusztus 20-át az alkotmány napjaként ünnepeltük. 1991.-én Szent István napját a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepének
nyilvánította.

Piaci árak Rimaszombatban
– augusztus 12-én
sárgarépa
petrezselyem
zeller
karalábé
burgonya
hagyma
paprika
paradicsom
uborka
beraknivaló uborka
káposzta
karfiol
kukorica
nektarin
őszibarack
dinnye
sárgadinnye
szilva
szőlő
földi szeder
zöldbab
fejtett bab
feferónpaprika
almapaprika
kosszarv paprika

0,80-1,20 €/köteg
0,80-1,59 €/köteg
0,80-1 €/köteg
0,35-0,45 €/db
0,,40 €/kg
0,80 €/kg
0,70-1,19 €/kg
0,80 €/kg
0,80 €/kg
0,35-0,60 €/kg
0,39 €/kg
1,20-1,90 €/db
0,230 €/kg
0,99 €/kg
0,99 €/kg
0,65 €/kg
1,10 €/kg
0,85 €/kg
1,49 €/kg
0,99 €/30 dkg
1,80€
2,32-3,30 €/kg
1,50 €/kg
0,99 €/kg
1,80 €/kg
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Pavel Sibyla Extrénisták
- Nem ugranál el a boltba kifliért? – kérdezte ijedten
Zsuzsika, éppen akkor, amikor be akartam nyúlni a
nadrágjába. A szemem behunytam, mert attól féltem, hogy felpofoz. De amikor a kiflit szóba hozta,
rögtön kinyitottam.
Az ágy fölött anyám állt, a kezében a farmeremet
tartotta, amelyet hajnali háromkor akasztottam ki
a balkonra. A diszkó után bűzlött a bagótól. Imádom, hogyha reggel ilyesmire ébredek, s mielőtt
kinyitnám a szemem, hallgathatom anyám isteni
kinyilatkoztatásait. Semmi „Jó reggelt!” vagy „Hogy
szórakoztál?”.
- Pfuj! Bűzlessz, mint egy kocsmai patkány. Téged
ez nem zavar? Egész éjszaka ülni abban a füstben?
Inkább túrázni mehetnél vagy...
Mondom, tényleg imádom az ilyen reggeleket. Sajnos már csak egy hét van hátra a szünidőből. De
nem számít. Két hónap után végre ismét megláthatom Zsuzsikát. Jaj, Zsuzsi azokkal a nagy csöcseivel! Már alig bírom kivárni.
A diszkó egyébként egy rakás szart sem ért, a DJ
pont azokat a szarságokat engedte, amelyeket egy
héttel azelőtt is, a csajok is ugyanúgy vigyorogtak, s
nyáladzva várták, hogy valami gazdag faszfej rájuk
ragadjon. Csak azért mentem el, hogy hátha összefutok Zsuzsikával.
- Azzal a bögyössel? Az egész nyáron valahol Olaszországban flangál – mondta csak úgy az egyik osztálytársam, nem mintha kérdezte volna tőle bárki
is. Te hülye, hamarabb is megtudhadtad volna,
megspórolhattál volna legalább hat lityit, amit a
nyáron beugróra és pijára költöttél.
De az éjjel valami más is történt. Tizenegy után
megjelent Dano is, aki esténként szívesen játszik
szkinheadre, s rögtön tudtuk, hogy most is akció
lesz. Egy ideig a bár mellett iszogatott egy nála valamivel idősebb haverjával, aki úgy nézett ki, mint
Miro Noga, majd két sör után a másik szomszédjához fordult magyarul, s a hogyléte felől érdeklődött.
- Nagyon jó, barátaim, nagyon jó – mondta amaz.
Dano erre már szlovákul válaszolt, s megvigasztalta, hogy még jobban lesz, ha odabasz neki egyet, a
kurva magyarjának. Ebben a pillanatban a legközelebb lévő asztaltól felállt négy fickó és kirugdosták Danot és haverját a bárból. Vicces volt, ahogy
kiebrudalták őket. A bár előtt ezek ketten rögtön
belekötöttek a süket, hajléktalan Stanoba, aki valamikor a mi panelházunkban lakott. Nem tudom, de
biztos az útjukban állt, mert Dano úgy pofán rúgta,
hogy az nyikkanás nélkül elterült a járdán. Tíz méterre az esettől parkoltak a rend őrei, az egyik ki is
szállt és Molnár Danonak barátian azt tanácsolta,
hogy menjen haza, aludja ki magát, s ne csináljon
az utcán fölösleges cirkuszt.
- S te meg húzz el a picsába! Nincs más dolgod, mint
elállni az utat? – ordított rá a járdán fekvő Stanora,
aki már harmadszor próbált meg sikertelenül feltápászkodni.
A konyhában pohár vizet töltöttem magamnak,
üdvözöltem a hugocskámat és elmentem azokért a

hülye kiflikért.
A posta mellett találkoztam a süket Stanoval. Nem
tudtam a szemébe nézni. De nem tudom, hogy miért. Én tulajdonképpen semmit sem vétettem neki.
Csucsubort vedelt a padon a bandájával, tehát már
valószínűleg túltette magát az éjjel történteken.
Ebédre kiruccantam Kurincra. Reggel még szemerkélt az eső, de délre már ismét kisütött a nap.
- Elviszel engem is? – kérdezte a hétéves húgom,
amikor a fürdőnadrágot és a szalámis kiflit csomagoltam.
- Már hideg van a fürdésre. Vasárnap majd elmegyünk az uszodába.
- De az uszoda zárva van!
- Mondd meg anyának, hogy estig hazajövök.
Mindannyian ott voltunk, akik idejártak, amióta
megnyitották a strandot. Miso, Gábor, Iveta és Erzsike azzal a tetovált seggével. Miso a szkúterjén
jött, ami legalább negyven rongyba került. Ezért
nem is fürdött, mert minduntalan attól félt, hogy
egyszer meglovasítják tőle. Akkor meg mi a szarnak
az neked, gondoltam. A haverjaival minden éjjel ott
berregtek az ablakunk alatt. A Hypernova előtti
parkolóban tartottak mini versenyeket, és stopperral mérték, ki tesz meg gyorsabban egy-egy kört.
Három óra tájban már elviselhetetlen lett az unalom, s ismét leégett a vállam. Már nem is tudom,
hogy hányadszor az idén. S ebben a pillanatban a
szkúteren megjelent Zsuzsika. Mielőtt engem észrevehetett volna, odaköszönt Gábornak, s valamit
egyeztettek magyarul. Még egyszer megnéztem azt
a gépet. Jesszusom, biztos több volt negyvenezernél! Azok meg ott társalogtak az egyik standnál, s a
csaj megállás nélkül mondta a magáét. Én meg csak
feküdtem bambán, s mit ne mondjak, imádtam,
hogy legfeljebb az igent és a köszönömöt értettem
meg. Amikor végre engem is észrevett, már teljesen
odalett a hangulatom.
- Istenien érzem magam, de már mennem kell – vetettem oda keserű mosollyal.
- Te már itthon vagy? – kérdezte anyám. Valamivel
négy óra után lehetett.
- Még működik Kokaván az a Simson nagyapának? –
kérdeztem tőle.
- Apádtól kérdezd. Én akkor ültem rajta utoljára,
amikor terhes voltam.
- Velem?
- Nem, a húgoddal. De ijedj meg, nem volt az olyan
régen.
- S hol van apa?
- Már itthon kellene lennie. Ha nem jön haza hatig,
ugorj el érte a sarki lebujba.

még tesznek feléjük egy üres gesztust, s ha van nekik, végigsimítják a bajszukat. A szlovákok időre
isznak (a gyorsabb az a nagyobb legény), fenékig és
sokszor egész záróráig. Mondhatom, szar helyzet,
főleg, ha az apád szlovák.
Apa szerint a Simson olyan, mintha új lenne, de ha
nem indulna be, nagyapa majd segít.
- No, mi van fiatalember, csak nem valami magyar
kisasszonyka van a dologban, aki tudni akarja,
hogy mi van a lábad között?
- Ugyan már, nagyapa. Engem a magyar lányok nem
érdekelnek.
- Ne is figyelj rájuk. Olyanok azok is, mint Bugár. Úgy
bámul ránk azokkal a bamba szemeivel, mint Szent
Péter, de ő is csak a mi bőrünkre játszik. Nem különb ő sem, mint azok az extrénisták a pártjában.
Bugár? Extrénisták? Csak nem az extrémistákra
gondolt? Sajna, fingom sem volt arról, hogy miket
hadar itt össze nagyapa. Valószínűleg reggel több
szilvóriumot hajtott le a szokásosnál. Még jó, hogy
bejáratta azt a szkútert.

Este küldtem egy sms-t Zsuzsikának, s megkérdeztem tőle, nem jönne-e el egy fordulóra a városba. Neked is van szkútered? – írt vissza, s javasolta,
hogy hét órakor találkozzunk a gimi előtt.
Vártam rá, mint a hülyegyerek, s már normálisan
gyűlöltem, azért, mert késik, azért mert nem is
vett észre rögtön, amikor megjött Olaszországból.
S azért is, mert olyan gyönyörű, de mégsem az
enyém.
Biztos találkozott idefelé Gábor bandájával, s elmentek valahová füvezni.
Háromnegyed nyolc volt, amikorra befutott. Gyalog.
- Bocs, hogy késtem, de nem akartak elengedni
otthonról, így egyszerűen leléptem. Milyen isteni
retro szkútered van – mondta.
Nem tudtam, hogy hülyét csinál-e belőlem, vagy
csak így akar bocsánatot kérni.
- Aha, kösz. S milyen volt Olaszország, jól szórakoztál? – kérdeztem még mindig mérgesen.
- Soha a büdös életben nem veszek a kezembe zöldséget! Még egy millióért sem.
- Egész idő alatt zöldséget ettetek?
- Te kis hülye. Dolgozni voltam kint a szüleimmel,
nem szabadságon. Zöldséget szedtünk egy farmon.
- Aha – csúszott ki belőlem.
Ismét minden oké volt köztünk.
- Ülj a hátam mögé. Furikázunk egy keveset.
Zsuzsika szilárdan megragadott, s elindultunk.
Amikor felgyorsultunk, kicsikét hátrább csúszott,
majd megint előre, s azok a gyönyörű mellei megNyolcig ültem egy kofola mellett, s hallgattam
érintették a csontos hátamat. Még a bundáján keapám és kollégái dumáját a politikai helyzetről. Bo- resztül is éreztem a szívverését. Maga a gyönyör. A
rovicskát és sört iszogattak, s más nem lévén, unot- nyár akár véget is érhet.
tan néztem, hogyan vedelnek.
Juhász Dósa János fordítása
Észrevettem, hogy a magyarok másképp isznak,
mint mi. Úgy isznak, mint nálunk a nők. Lassan és
pontosan kimérik, hogy a saját lábukon hazatalál- * a szerző Coffee stories c. kötete megvásárolható a rimaszombati Turisztikai Információs Központban
janak. Ha kocsmárosnő szolgál, akkor indulás előtt
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Gulyás kengurufarokból, avagy egy
ausztráliai magyar rendhagyó életútja
Jó egy évvel ezelőtt telefonon kerestek Ausztráliából. Egy bizonyos Czene
Dezső hívott Adelaide városából, hogy
tiltakozzon, mivel a Gömöri Hírlap
aktuális száma még nem volt fenn a
város honlapján. A tiltakozást hosszú
beszélgetés követte, s lassan összeállt
egy emigráns magyar pályaképe.
De ami még fontosabb volt számomra, kiderült,
hogy mindössze alig 200 kilométerre lakik attól a
városkától, ahol az ötvenes évek elején kivándorolt
nagybátyám lakik, s ez ugye Ausztráliában, ahol
más mércével mérik a kilométereket, nem távolság. Pár héttel később már arról értesültem tőle, s
ezt fényképekkel is igazolta, hogy meglátogatta a
nagybátyámat, s egy kellemes ebéd keretében barátságot kötöttek.
Czene Dezső aztán az idén júliusban ismét hazajött, hogy meglátogassa itthoni szeretteit. Ez nem
ritkaság nála, ugyanis emigrálása óta, amikor csak
teheti, hazatér. Így aztán lehetőségünk nyílt egy
hosszabb tereferére, s Dezső örömmel mesélt mind
a régmúltról, mind a családjáról, s ahogy kiderült,
világjáró emberrel ültem egy asztalhoz, aki ha nem
is lett repülős, ahogy azt kamaszkorában tervezte,
de mai napig hódol a hobbijának, s a jelenlegi állás
szerint a családban lesz, aki majd megvalósítja álmait.
Dezső jesztei származású, édesapja itt volt juhász, majd a munkája és a nyája Kisgömöribe szólította, s így fiai már itt, majd később Várgedében
jártak alapiskolába. Még emlékszik Molnár Pista
tanító bácsira, aki bizony odacsapott, ha kellett, s
Dezső bizony nem tartozott a csendes, visszahúzódó gyerekek közé. Imádott focizni, s a környék
több csapatában, így Balogfalán is rúgta a bőrt. Még
kamaszfejjel kinn járt Németországban, s bár engedéllyel ment, az akkori hatalom szemében ezzel a
megbízhatatlanok közé került, így hiába felvételizett Kassára, s ábrándozott repülős pályafutásról,
a hatalom másképp döntött. Valószínűleg ez is
hozzájárult az elhatározásához, hogy amint lehet,
odébbáll, s szerencsét próbál a tengerentúlon.
Erre a jugoszláviai nyaralás nyújtott kiváló alkalmat, ahonnan előbb Bécsbe ment, majd menedéket kérve, Ausztráliába távozott, így ahogy egyik
volt kollégája, Kovács Antal meséli, munkahelyén
hiába várták vissza, eltelt két hét, majd egy hónap,
Dezső nem adott életjelt magáról. Az első állomáshely Melbourne volt, innen került a későbbiekben
Adelaide-ba, Dél-Ausztrália fővárosába, amely a
maga 1,1 milliós lakosságával Ausztrália ötödik
legnagyobb városa. Dezső több munkahelyet is
kipróbált, mígnem egy pékségben alapozta meg
a szerencséjét, amely egy Szombathely környékéről kivándorolt magyar tulajdonában van, mert
azt tudni kell, hogy az ötödik kontinensen is szép

számú magyar közösség él, s nincs ez másképp
Adelaide-ban sem. A pékség hozta össze későbbi
feleségével is, aki horvát származású, csak vele ellentétben már kisgyermekkorában otthagyta szülőföldjét, így a beilleszkedés is egyszerűbben ment.
Dezső eleinte sofőrként dolgozott, majd önálló
utakra lépett, s most már ő szállítja a pékség termékeit szerte a környékre.
Bár hamar beilleszkedett az új, választott hazájában, amint csak tehette, hazalátogatott. Mivel a
kommunista hatalom kitiltotta az országból, Budapesten találkozott a szüleivel, de a felesége már akkor ellátogatott Csehszlovákiába. A rendszerváltás
után ez már nem jelentett gondot, s ha csak teheti,
jön is édesapjához és testvérbátyjához látogatóba.
Ez utóbbi nem maradt hűtlen édesapja mesterségéhez, s maga is állattenyésztéssel foglalkozik.
De térjünk vissza Adelaide-ba, Dezső ma
már boldog kétgyerekes családapa, nagyobb fiát,
Tomast a napokban vették fel Canberrába, a repülőakadémiára, s ha azt elvégzi, teljesülhet apja
egykori vágyálma. Kisebbik fia, Robert még alapiskolás, az ottani tizenkétosztályos alapiskola tizedik
osztályába jár. Mindkét fiú volt már látogatóban
Jesztében is, a nagyapjánál, ahol közös nyelv híján
(a fiúk ugyanis nem tanultak meg magyarul) elsősorban az erdőt bújták.
Dezső másik hobbija a repülés mellett az utazás,
s az elmúlt két évtized alatt szinte az egész világot
beutazta. Tavaly, házasságuk 20. évfordulóján még
Tahitira is eljutottak, de mint mondja, Tahiti a világ egyik legdrágább helye, ahol egy éjszaka 1 200
dollárba került. De most is az Egyesült Államokon
keresztül érkezett Európába, ahol barátjait látogatta meg, majd Szingapuron keresztül utazott haza.
Adelaide-t nem volt nehét megszokni, árulja el, bár
jóval melegebb az átlaghőmérséklet, mint idehaza,
viszont a 46° C-t is jobban el lehet viselni, mert a levegő nedvességtartalma nem olyan magas. Ezen a

vidéken a tél is kellemes, hó nincs, csak a nagyobb
hegyekben, a hőmérséklet 15-20° C körüli. Az egyik
külvárosban laknak, így a vidék csendes, ahol napi
vendég mind a strucc, mind a kenguru. Mivel a felesége is európai, a háztartás, így a konyha is inkább a
hazai szokásokat követi. De amikor ausztrál specialitások felől érdeklődöm, elárulja, hogy a kengurufarokból készült gulyást szívesen megkóstolja.
Ausztrália messze van mind az óhazától, mind
az Egyesült Államoktól, azért a gazdasági válság
hozzájuk is begyűrűzött. De Czene Dezső még ebben is szerencsés. Az emberek inkább az olcsó péksüteményeket vásárolják, így a pékségük soha nem
látott forgalmat könyvelhet el. S bár a repülőgép
még csak pár napja szállt le Adelaide-ban, Dezső
már a következő utazást tervezi, s jövőre feleségével készül ismét a vén kontinensre, hogy a szülőföldön feltöltődvén, erőt merítsen az ausztráliai
hétköznapokhoz.
Juhász Dósa János, archív felvételek
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Helyszűke miatt előző számainkban számos rendezvényről csak egy-egy fotóval tudtunk beszámolni. Ezen az oldalunkon most ezt
a mulasztásunkat szeretnénk pótolni. Képeinkkel Kövecsesre, Balogfalára, Fülekre és Murányba látogatunk.

A sajószárnyai Rozmaring énekkórus is elénekelte a magáét a kövecsesi falunapon

Füleken a gasztrofesztiválon ismert arcok akcióban:
Galcsík Károly palóclevesét, Zupko Mária és Fehér Mária
macsánkáját is megkóstolhattuk

Kövecsesen már a második állandó galériáját nyitotta meg a Gömöri Fotóklub
A Gyöngyösi emléktúra utolsó állomása a murányi
várromhoz vezetett

A füleki Zsákszínház jubileumi tortája
A feledi Gecse Nikoletta Balogfalán
is eladásra kínálta képeit

Finom gulyás fő a katlanban

Juhász Dósa János, Balázs Emese
és Szekeres Éva képösszeállítása

Közlemények

2009. 8. 17.

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 34.-35. hétre
Augusztus 22-én, szombaton
Gyógyszertár a Kauflandban
Augusztus 23-án, vasárnap
Rimava gyógyszertár
Augusztus 29.-én, szombaton
Rimava gyógyszertár
Augusztus 30.-án, vasárnap
Gyógyszertár A kórház mellett

Fogorvos
Augusztus 22.-23.-án, szom.-vas.
MUDr. Illés Judit, Feledi Egészségügyi
Központ, tel: 047/ 56 985 37
Augusztus 29.-30.-án, szom.-vas.
MUDr. Jurkemik Ján, CSc., Rimaszombat, Gorkij u. 9., tel: 047/58 11 009
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 11-én az alábbi
személyek adtak önkéntesen
vért:
Tomáš Bariak, Štefan Oravec,
Katarína Stančoková, Ondrej Kubiš,
Eva Poznánová, Ľubomír Siviček,
Michal Juršík, Martin Bachňák,
Adrian Krajňák, Ernest Petrík és
Huszti Róbert Rimaszombatból, Ján
Palic Rimazaluzsányból, Ľubomír
Nágel és Ján Leško Tiszolcról,
Széplaky Miklós Bejéről, Ing.
Bán István és Ladislav Gledura
Tornaljáról, Agneša Gledurová
és Jaroslav Murín Sajógömörből,
Peter Kováčik Kruzsnóról, Slavomír
Kujan Kiétéről, Branislav Bakša
Fazekaszaluzsányból, Ján Murinček
Rimaszabadiból, Stanislav Máliš
Klenócról, Alexander Albertus
Zeherjéről, Hubay Gyula Kövecsesről, JUDr. Štefan Géczi Losoncról,
Juraj Hronček és Andrej Kochan
Felsőpokorágyból, Kővári Alfréd
Abafaláról, Ján Korub és Božena
Jánošíková Gernyőpusztáról,
Lóska Zsuzsanna Rimaszécsről,
Ján Melicher Hrnčiarská Vesről,
Rási Richard Gömörpanyitról,
Roman Kochan Nyustyáról, Boris
Karas Osgyánból, Anna Malatinská
Kecegéről.
Először adtak vért: Szabó
Tibor Gömörpanyitról, Deák
Gábor Vecseklőről és Peter Gregorec
Tóthegymegről.
Augusztus 6.-án az alábbi
személyek adtak vért: Radoslav
Kántor, Ladislav Topor, Radovan
Antal, Jozef Fabo és Milan Baldovský
Rimaszombatból, Stanislav Vargic
Fazekaszaluzsányból, Ján Korub
és Ján Maliar Gernyőpusztáról,
Magtamás Attila Hidegkútról, Marian
Kret Rimabrézóról és Majoros István
Pálfaláról.
A Vöröskereszt Területi Választmánya
minden véradónak köszöni

Meghívók
Országos Tanévnyitó Ajnácskőn
– augusztus 29.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége hagyományosan 2009-ben is megszervezi a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepségét. Az
országos tanévnyitóra 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 rendezvényre a szlovákiai magyar iskolák pedagógusait, a diákokat, szülőket és iskolabarátokat. Az ünnepség ökumenikus istentisztelettel kezdődik. Igét hirdet
Vadkerti István katolikus esperes és Nagy Ákos református lelkész. Ünnepi köszöntőt mond Pék László, 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.

Tanévnyitó a Tompa Református
Gimnáziumban – szeptember 1.
A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium ünnepi tanévnyitó istentiszteletet tart fennállásának 10. évfordulója alkalmából szeptember 1.-én
13.00 órakor a rimaszombati református templomban.
A tanévnyitót 15.00 órakor ünnepség követi az iskola
épületében.

Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélye,
Gesztete – augusztus 22.

13

kek, s még főzőversenyt is tartanak, amelynek során
a legjobb pacalpörköltet keresik. De nem hiányozhat
a lovagi torna sem, s a profi csoportok mellett a vásárra ellátogatók is kipróbálhatják a kor fegyvereit. A
szombat este nagyszabású mulatsággal zárul, amelyen
már a mai kor kedvenc előadói is bemutatkoznak, így
Petra Kepeňová, a Bluetrend, Sendreiék, Miki Lakatoš
csoportja és lesz profi DJ is, aki a zenét biztosítja hajnalig. A szervezők gondoltak a messzebbről érkezőkre is,
közvetlen járat indul Tiszolcról 8.00 órakor, amely Rimaszombatban, az autóbuszmegállóban kb. 8.45-kor
áll meg.

Világok Vára III. – nemzetközi fotóművészeti fesztivál Füleken
A Füleki Vármúzeum a Palóc Napok keretén nyitotta
meg a füleki Nemzetközi Fotóművészeti Fesztivál 3. évfolyamát, amely a magyar-szlovák határmenti együttműködés keretén belül valósult meg. A vár reneszánsz
ágyútornyában – a Bebek-toronyban – a magyarországi (Lóránt Attila és Horváth Dávid), ausztriai (Tímár
József) és finnországi (Jari Arffman) fényképészek
mellett két brazil alkotó (Luiz Braga és André Vieira) is
bemutatkozott. A legnagyobb nézői érdeklődésre Lóránt Attila gyönyörű amazóniai fotói tarthatnak számot, rajtuk az archaikus kultúrák mindennapjai elevenednek meg. Anyagát néhány óriási nagyítás egészíti
ki, melyek segítségével a nézők a bennszülöttek intim
közelségébe kerülhetnek. A látogatók idén is ízelítőt
kapnak a fotóművészet több ágából a szociofotótól a
kultúrantropológiai ihletettségű fényképeken keresztül a természetfotókig bezárólag. A Világok Vára 2009.
szeptember 30-ig tekinthető meg.

Kiállunk a jogainkért, nagygyűlés
Dunaszerdahelyen – szeptember 1.

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.

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya,
a Besztercebányai Megyei Önkormányzat GömörKishonti Művelődési Központja, a Csemadok Gesztetei
Alapszervezete és Gesztete község augusztus 22-én,
szombaton, 16.00 órai kezdettel a gesztetei kultúrházban rendezi meg a Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyét. A műsorban fellép az Almágyi Népdalkör, Tóth
Nóra népdalénekes, a balogfalai Fürtöcskék Asszonykórus, Mihályi Edit népdalénekes, a gesztetei Barkó
Menyecskék, a Gömördétéri Asszonykórus, a Harkácsi
Pimpó Bábcsoport, a Ketrin tánccsoport, a Nógrád
Néptáncegyüttes, a nagybalogi Szivárvány NépdalLegszebb erkélyek és kiskertek versenye
kör, a Péterfali Menyecskék, a Kis Gömör és Új Gömör
Néptáncegyüttes. Kézművesfoglalkozást is tartanak a – augusztus 31-ig
gyerekeknek a bátkai Izgő-Mozgó Kézművesműhely A rimaszombati Városi Hivatal 10. alkalommal hirdeti
vezetésével. Az esti szórakozásról a rozsnyói SEXIT meg a legszebb erkélyek és kiskertek versenyét. A versenybe augusztus 31-ig lehet bekapcsolódni, s bárki
Együttes gondoskodik. A rendezvény támogatója a
bárkit benevezhet a versenybe. Az ünnepélyes eredSzlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma.
ményhirdetésre szeptember 25-én kerül sor, s a legjobb
Középkori vásár Tóthegymegen
három helyezett értékes díjakat kap. Természetesen a
Rimaszombathoz csatolt városrészek (Alsópokorágy,
– augusztus 28.-29.
Széchy Mária emléke előtt tisztelegve középkori vásárt Felsőpokorágy, Dúsa, Mezőtelkes és Bakti) is részt vesztartanak Tóthegymegen augusztus 28.-29.-én, aki a
nek a versenyben. S nemcsak a legszebb kiskerteket és
hagyomány szerint Fülek és Murány között többször erkélyeket jutalmazzák, hanem mindazok, akik szavatalálkozott itt Wesselényi Ferenc füleki várkapitánnyal. zószelvényeikkel véleményt nyilvánítanak, sorsoláson
A vásár mindenben szeretné megidézni a kor hangu- vesznek részt, s hárman közülük könyvjutalomban
latát, lesznek vásári komédiások, korabeli gömöri ét- részesülnek.

Felhívás
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Hirdetés

Ingatlanok
• Családi ház eladó Rimaszombatban, a Kirejevszki utcában. Ár megegyezés szerint. Tel: 0903 765 612.
935-36

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

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

2009. 8. 17.

– 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.

834-33

Állatok
• Július 14-én elveszett fehér
színű pudlikutyám. Legutóbb a
Kauflandban látták. A megtalálónak
jutalmat fizetünk. Infó: 0918 871
361.
926-34		
• Elválasztott malacok eladók. Tel:
0905 544 891.
936-36
915-34

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

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

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

Felveszünk varrónőt
AUTOPOŤAHY s.r.o.
Kassai út 1935.
Rimaszombat
0948 503 991
960-36

Wüstenrot társaság
felvételt hirdet!

Jelentkezés: 0907 648 805, 047/5627 054
Életrajz: zszamosova@wustenrot.sk
770-34

Fájó szívvel köszönjük minden hozzátartozónak, barátnak, ismerősnek, szomszédnak és mindenkinek,
aki 2009. 7. 25.-én elkísérte utolsó
útjára, a rimaszombati temetőbe
a drága férjet, apát, nagyapát és
dédnagyapát,

Ujpál Istvánt
Felesége, lánya családjával és
unokája, István

EUROMOTEL
Restaurant

Fájdalommal a szívünkben mondunk köszönetet a rokonságnak,
barátoknak és ismerősöknek, akik
2009. augusztus 7-én elkísérték
utolsó útjára, a rimaszombati
temetőbe

özv. Kacz Rózsikát
a drága jó anyát, testvért, nagymamát, dédmamát.
Egyúttal köszönjük a sok virágot és
részvétnyilvánítást,
A gyászoló család

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. szeptember 4-ig. A versenyeljárás 2009.
szeptember 10-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

A hét elején hidegfront hoz néhány
fokos lehűlést, hétfőn néhol zápor,
zivatar is lehet és megerősödik
a szél. Ezt követően a hét végéig
nagyrészt napos, meleg, nyári idő
várható, ismét 30 fok közelébe
melegszik a levegő. A hét vége
felé már előfordulhat csapadék,
és a hónap utolsó hete a mostani
számítások szerint kissé változékonyabbnak ígérkezik, fokozatosan mérséklődik a nappali
felmelegedés.
Reisz András

KÖLTÖZTETÉS
és áruszállítás
M: 0903 555 356,
0948 555 356
2002

Európa kupát rendeznek
Rimaszombatban
A rimaszombati Magnum Lövészegyesület a Szlovák Lövészegyesület mellett
működő Szituációs Lövészeti Tanács
megbízásából 2009 augusztus 22-én
Európa kupa versenyt rendez, amelyen a
leggyorsabb lövőt keresik. A verseny reggel nyolc órakor kezdődik a rimaszombati
lőtéren. Bővebb információk az alábbi
címen kérhetők: ŠSZ Magnum, P. O. BOX
90., Rimaszombat vagy emilemile@azet.
sk ill. azalábbi internetes oldalakon:
http://www.shootoff.estranky.sk/
http://www.sskmagnum.estranky.cz/

TLSZ jelenti

2009. 8. 17.
1.osztály: Kitűnően kezdtek az újonc

tajtiak és tornaljaiak

G: Hriň (2), Barassó – Morong és Studenec, JV:
Juhász . Ifi: 2:5

Abafala–Szárnya 4:2 (1:1)

Harmac–Guszona 2:3 (1:2)

G.: Schütz, Lenkey, Seres, Bencső (öngól) – Ferko
A. és Ferko P. , JV: J. Krahulec
A 70. percig döntetlenre állt a mérkőzés, a végjátékot a hazaiak bírták jobban, s így a falunapot
győzelemmel ünnepelték. Ifi: 11:0

G: Bari B. és Bari Z. – Fazekas, Korponai és Bodor,
JV: Šupka. Ifi: 3:0

Nemesradnót–Ajnácskő B 2:0 (1:0)

Lubény–Szirk 3:1 (1:1)

Harkács–Tiszolc B 2:3 (2:2)
G: Gömbicky és Tamás – a vendégek góllövőit
nem jelentették. JV: Pál

Nagytörék–Tajti 1:5 (1:1)

G: Máté Gy., Balog E. – Váradi (2), JV: Slabej

G: Juhász – Molnár T. (2), Mihály (2) és Agócs. JV:
Koós, Az újonc Tajti jó játékkal és kitűnő kapusteljesítménnyel biztosan hozta a három pontot. A
hazaiaktól piros lapot kapott Škvareniak. Ifi: 2:1

Melicher)
Cserencsény–Harmac (aug. 22.-én) / (Čepko,
Ďurík, Michalko)
1.osztály, ifi, 3. forduló: augusztus 23., 14.30
Kisrőce–Sajógömör / (Čepko, Vývlek)

Felemás kezdet a nyitányon
Otthon kezdték az idényt az MŠK Rimaszombat
serdülőcsapatai a II. liga keleti csoportjában. Míg
az idősebbek vesztes állásból fordítani tudtak, az
ifjabbak nem tudták megtartani egygólos előnyüket. A 2. fordulóban Bártfára látogattak, ahol egyik
csapat számára sem termett babér, sőt az ifjabbak
kiütéses vereséget szenvedtek.
Idősebb serdülők:

G. Busa G. (2), JV: Hodoň

G: Fandák, Gonosz és Bystran – Miháľ. JV: Gača
Jó színvonalú mérkőzésen, 250 néző előtt megérdemelten nyertek a hazaiak. Ifi: 6:3
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Balogfalva–Rimaszécs 2:2 (2:1)

MŠK Rimaszombat
–Dukla Besztercebánya 2:1 (0:1)

Ifi: 5:8

A bajnokság állás a 2. forduló után:

Az MŠK összeállítása: Juhász–Kluka, Szabó,
Szkokan, Jankovič, Bystriansky, Köböl, Pál,
Klement, Árvay, Durec. Csere: Karas, Trizna és
Šťavina. Rimaszombati góllövők: Pál és Árvay.

1. FK Tisovec B (R.Píla)

2		

2 0 0

7:3

6

2. FK Blhovce

2

1 1 0

8:3

4

Klenóc–Kisrőce 3:1 (0:0)

3. FK Radnovce

2

1 0 1

3:4

3

Bártfa–MŠK Rimaszombat 5:2 (3:0)

G: Vincze, Hruška és Medveď – Derdák, JV: Lőcsös
A hazaiak a 90. percben lőtték a 3. gólt, s ezzel
biztosították be a győzelmüket.

4. FK Uzovská Panica

2

1 0 1

4:8

3

5. FK Husiná

1

1 0 0

3:2

3
3

Az MŠK összeállítása: Juhász–Kluka, Szabó, Szkokan, Jankovič, Šťavina, Árvay, Köböl,
Pál, Durec, Bystriansky. Csere: Kojnok, Karas,
Žemlička és Trizna. Az MŠK góllövői: Szabó
(11-esből) és Durec.
Ifjabb serdülők:

6. FK Hajnáčka "B"

2

1 0 1

8:3

Tornalja–Murány 5:0 (4:0)

7. FK Rimavská Seč

2

0 2 0

6:6

2

8. FK Gemerská Ves

2

0 1 1

6:7

1

G: Bodnár, Váradi és Farkas (3), JV: Parobek
Az újonc Tornalja kiütéses győzelmet a szebb
napokat látott murányiak ellen.

9. FK Chrámec

2

0 0 2

3 : 11

0

10. FK Čerenčany

1

0 0 1

2:3

0

Rimajánosi–Bátka 1:3 (1:1)
G: Gombala – Juhász, Albert és Molnár, JV: Siman
1:2-es mérkőzés állásnál egyenlíthettek volna a
hazaiak, de csak a kapufát találták el. Az utolsó
percben Bátka növelni tudta az előnyét, s megérdemelten győzött. Ifi: 9:0

Kerületi bajnokságok:
Sajógömör javított
IV. liga
Tiszolc – Nagybalog 5:0 (2:0)
G: Sudor, Hurák, Slašťan, Kubinec és Doboš

Nagyrőce – Geletnek 2:4 (1:2)
Ajnácskő – Garamszentkereszt 3:3 (1:1)

MŠK Rimaszombat
–Dukla Besztercebánya 1:1 (1:0)

Az MŠK összeállítása: Michálek–Zibrin, Lörincz,
Kubelka, Tóth, Konček, Pavela, Raisz, Bodnár,
Seman, Illés. Csere: Balog. Hazai góllövő: Seman.

Bártfa–MŠK Rimaszombat 7:0

Az MŠK összeállítása: Michálek–Zibrin, Lőrincz,
Kubelka, Tóth, Konček, Raisz, Pavela, Legen,
Bodnár, Seman. Csere: Balog.

A hazaiak góllövői: Szendrei és Czene (2)

Osgyán–Jolsva 2:0 (1:0)
G: Salay és Pisár, JV: Wollinger
Büntetőből szereztek előnyt a hazaiak, s a második félidőben Pisár gólja eldöntötte a mérkőzés
sorsát.

V. liga
Nyustya – Lukanénye 0:1 (0:1)
Sajószentkirály – Szklabonya 1:2 (1:1)

1. osztály, ifi további mérkőzése:

A vendégek góllövői: Bálint és Igo

Változások

Sajógömör – Csáb 2:1 (0:0)

olasz-cseh film

A hazaiak góllövői: Balog és Farkas

Augusztus 20.-21., csütörtök-péntek, 21.00

Sajógömör–Murány 4:0

A bajnokság állása a 2. forduló után:

A hazaiak gólját Zsíros lőtte.

Ipolynyék – Feled 2:2 (0:2)

1. FK Ožďany

2

2 0 0

7:1 6

2. FK Tachty

2

2 0 0

7:1 6

A következő forduló mérkőzései és
sípmesterei

3. FK Tornaľa

2

1 1 0

5:0 4

1. osztály, 3. forduló: augusztus 23., 14.30 és 17.00

4. FK Bátka

2

1 1 0

3:1 4

5. FK Klenovec

1

1 0 0

3:1 3

6. FK Veľké Teriakovce

2

1 0 1

3:6 3

Jolsva–Abafala (ifi nélkül) / (Rybár, Juhász, Váradi)
Bátka–Osgyán / (Ivanik, J. Krahulec, Čajko)
Murány–Rimajánosi / (Siman, Kriak, Boldi)
Nagyrőce–Tornalja / (Ďurík, Čepko, Vývlek)
Tajti–Klenóc (ifi nélkül) / (Fakla, Wollinger, MD)
Szirk–Nagytörék (aug. 22.-én) / (Šupka, Rosiar,
Hodoň)
Sajószárnya–Lubény / (Šonkoľ, Botoš, Slezák)

7. FK Lubeník

2		

1 0 1

3:3 3

8. FK Abovce

2

1 0 1

5:7 3

9. FK Sirk

2

1 0 1

3:3 3

10. FK Jelšava

2

1 0 1

2:2 3

11. FK Revúčka

2

0 0 2

2:5 0

12. FK Muráň

1		

0 0 1

0:5 0

13. FK Rimavské Janovce

2

0 0 2

1:5 0

2.osztály, 3. forduló: augusztus 23., 14.30 és 17.00

14. FK Stárňa

2

0 0 2

2:6 0

Rimaszécs–Uzapanyit / (Pál, Adorján, Filep)
Tiszolc B–Balogfala (aug. 22.-én, ifi nélkül,
Rimapílán) / (Verkin, Kriak, Kuchen)
Ajnácskő B–Harkács (aug. 22.-én, ifi nélkül,
Gömöralmágyban) / (Koós, Slabej, Adorján)
Guszona–Nemesradnót / (Pocklan, Slabej,

2. osztály: Nemesradnót meglepő

győzelme Ajnácskő B fölött

Uzapanyit–Cserencsény 3:2 (2:0)

MOZIMŰSOR
Augusztus 20., csütörtök, 19.00

A felolvasó
amerikai dráma
Augusztus 21.-23., péntek-vasárnap, 19.00

Nők a férjem életében
cseh-szlovák-magyar krimi
Augusztus 22.-23., szombat-vasárnap, 21.00

Ellenállók
amerikai dráma
Augusztus 27.-30., csütörtök-vasárnap, 19.00

Éjszaka a múzeumban 2.
amerikai vígjáték
Augusztus 27.-28., csütörtök-péntek, 21.00

Angyalok és démonok
amerikai thriller, a Da Vinci kód folytatása
Augusztus 29.-30., szombat-vasárnap, 21.00

A király nevében
cseh történelmi film II. Přemysl Ottokár korából
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Értékes pont Trencsénből

Trencsén–Rimaszombat 2:2
Értékes pontot szerzett a feljutásra pályázó trencséniek otthonában a rimaszombati labdarúgócsapat, amely így továbbra is
a táblázat élén áll. Az egykor Trencsénben is futballozó Matej
Vargic első labdaérintéséből szerzett gólt.
„A nézőknek tetszett a mérkőzés, mivel mindkét csapat támadó felfogásban játszott – kezdte értékelését Marián Kudlík, a rimaszombatiak vezetőedzője. – A
hazaiak kezdtek jobban, de mi szereztünk vezetést, miután az első pontrúgásunk után Rubint lőtt a hálóba. Aztán három percen belül kétszer is hibáztunk,
és ezt az argentin Depetris mindkétszer góllal büntette. A második félidőben
átvettük az irányítást, jobbak voltunk, és a 77. percben a csereként beállt Vargic
első labdaérintéséből egyenlített. A végén nyerhettünk is volna, mert Sihelský
és Vargic a 88. percben csak egy védővel állt szemben, de Volešák óriási bravúrral védett.”
Trencsén–Rimaszombat 2:2 (2:1)
Góllövők: Depetris (26., 29.), ill. Rubint (17.), Vargic (77.).
Sárga lap: Líška, Vargic.
Játékvezető: Samotný, 1350 néző.

RIMASZOMBAT: Kuciak–Janečka, Rubint, Zsivanovics, Morháč–Zvara–Migaľa
(72. Gibala), Piszár, Levický (76. Vargic), Sihelský (90. Halaj)–Líška.

A bajnokság állása a 6. forduló után:
1. Rimavská Sobota

6

4

1

1

9:7

13

2. Michalovce

6

3

1

2

7:4

10

3. Zlaté Moravce

5

3

1

1

9:7

10

4. Púchov

5

3

1

1

7:5

10

5. Dolný Kubín

5

3

0

2

12:7

9

6. Liptovský Mikuláš

5

2

1

2

6:5

7

7. Prievidza B

6

1

4

1

4:6

7

8. Trenčín

5

1

3

1

6:6

6

9. Lučenec

5

1

1

3

6:5

4

10. Ružomberok B

6

1

1

4

4:7

4

11. Šaľa

6

1

0

5

2:13

3

A rimaszombatiak a 7. fordulóban szabadnaposak, mivel a Podbrezová kilépett
a bajnokságból. A 8. fordulóban, augusztus 29-én 16.00-tól a rimaszombatiak
a nagy rivális losonciak otthonában lépnek pályára.
B. T.

Helyreigazítás
Lapunk 9. oldalán található cikkünkből lemaradt a képaláírás. A felső képen,
amely Kisgömöriben, 1974-ben készült, Czene Dezső a felső sor bal szélén látható, míg az alsó sor jobb szélén Mihályi Molnár László guggol.

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.

Szlovák bajnokokat győztek le Divényben
A Divín Íjász Klub először szervezett 3D íjászversenyt a divényi vár környékén
augusztus 8-án. A Bástya Íjász Klub szép számban képviselte Rimaszombatot
a versenyen, ahol tizennégy 3D-s célra kellett lőni célonként két lövéssel. Az
íjászversenyen megmérették magukat 2007, 2008-as szlovák íjászbajnokok
is, s bizony a batyiaknak nem kellett szégyenkezniük. Id. Lévay Tibor csigás
kategóriában több mint kilencvenszázalékos teljesítménnyel szerezte meg az
aranyérmet, mint ahogyan gyerek csigás kategóriában Lévay Tamás is. Olimpia kategóriában ezúttal Tankina Dánielé lett az arany, míg az ezüst Ternóczki
Krisztiáné. Tradicionális gyerek kategóriában először versenyzett Eva Prcinová,
s meg is szerezte az aranyérmet, de az ifi kategóriás Nagy Lenke is aranyérmes
lett. A számszeríjjal versenyző Dósa Tamás szintén aranyéremmel tért haza.

Hat aranyat és egy ezüstöt szereztek a Bástyások Divényben
he, fotó: tankina

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.

