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Rétegtani kutatóárok a barlangban

A gombaszögi Leontina-barlang rejtélye

A

liptószentmiklósi Szlovákiai Barlangok
Igazgatósága rimaszombati kirendeltsége,
amely mintegy 5500 szlovákiai barlang védelmét
irányítja, a gombaszögi kőbánya mellett rejtőző
Leontina-barlang újbóli feltárását tűzte ki célul.
A barlang (amely nem azonos az 1951-ben feltárt
Gombaszögi-barlanggal) ősidők óta ismert volt, a
köztudatba azonban csak 1880-ban került, amikor
a Magyarországi Kárpátegyesület jeles tisztviselője, Siegmeth Károly átvizsgálta és több cikkben is
ismertette. A barlang rendkívüli földtani, őslénytani és régészeti jelentőségét számos szakember
felismerte, ennek ellenére részletes kutatására
a közelmúltig nem került sor. Ennek oka, hogy

Elnézést kérünk,
hogy a nyomda műszaki állapota
miatt legutóbbi számunk külalakja
bizony hagyott maga után kívánnivalót. Reméljük, hogy a gazdag
olvasnivaló kárpótolta Önöket, s
továbbra is hűséges olvasói maradnak lapunknak.
szerk.

1957-ben, neves barlangkutatók tiltakozása ellenére, a kőbánya vezetősége a kommunista párt
támogatásával tervbe vette a barlang lefejtését.
Sokáig úgy élt a köztudatban, hogy a Leontina-barlang a kőfejtés áldozatává vált. Egészen
2006-ig, amíg öreg bányászok elbeszélései és
korabeli dokumentumok alapján fiatal rozsnyói
és kassai barlangászok ki nem kutatták, hogy a
barlangnak csupán a bejárati részét fejtették le,
mivel a fejtés irányát az utolsó pillanatokban
megváltoztatták.
Gaál Lajos, fotó: Horváth Pál
Befejezés a 7. oldalon
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2001-es népszámlálás
óta hatezerrel csökkent
a magyar nemzetiségűek
száma Szlovákiában – közölte
a statisztikai hivatal. 2001-ben
a népszámlálási adatok alapján
519 800 magyar élt Szlovákiában, a lakosság 9,7%-a. Tavaly
már csak 513 700, ez 0,2%-os
csökkenés. 1993-ban még 568
500 magyar élt az országban, a
lakosság 10,7%-a. A statisztikai
hivatal szerint 2007. december
31-én 5 400 998 lakosa volt
Szlovákiának, a férfiak aránya
48,6 százalék. A 2001-es népszámlálás szerint 4 613 700-an
vallották magukat szlovák
nemzetiségűnek, s ez nem
változott 2007-re sem. A magyarok által lakott régiókban
a statisztikák alapján kisebb a
népszaporulat, és alacsonyabb
az átlagéletkor, mint az ország
északi területein. 2006-hoz
képest 2007-ben a magyarlakta
régiók többségében, elsősorban Nyugat-Szlovákiában
2-7 százalékkal csökkent a
természetes népszaporulat, az
északi-északkeleti járásokban
viszont ugyanennyivel nőtt. A
férfiak átlagéletkora Szlovákia
déli részén 66,6 és 70 év között, míg az északi területeken
70 és 74,5 év között mozog. A
második legnépesebb kisebbség a roma, az ő számuk folyamatosan emelkedik. 1993-ban
a statisztikai adatok alapján
82 600 roma élt az országban,
a 2001-es népszámláláskor
90 900-an vallották magukat
ehhez az etnikumhoz tartozónak, 2007-ben pedig 102 ezren.
Becslések szerint ugyanakkor
a hivatalos számadatoknál
sokkal több, egyes források 400
ezres létszámról beszélnek.
jdj

Akár 5000 koronát is nyerhet velünk
Ahogy ígértük, új versenyt hirdetünk, amely kapcsolódik lapunk születésnapjához. Hat héten át teszünk fel egy-egy kérdést, s a legtöbb jó
választ beküldők között értékes díjakat sorsolunk ki, így egy szerencsés olvasónk 5000 koronával lesz gazdagabb, de más tárgynyereményeket is elvihetnek tőlünk, s akár előfizetést is nyerhetnek.

Első kérdésünk:
A Gömöri Hírlap újkori történetének első száma 1968 július 5-én
jelent meg. Milyen napra esett ez a nevezetes dátum?

JÁTÉK
1. forduló

2

KÖZÉLET

2008. 7. 28.

Az utolsó
Balogfalai
cigányprímás
emlékére

Utolsó búcsú

Isten veled, Pityke!

E

lső emlékeim közel negyvenévesek a
Pászer fiúkról. A három Pászer fiú: István,
Péter és Tibor. Legendás hírük volt az iskolában, minden huncutságban, csínyben, vagányságban, verekedésben benne voltak. Pista, a
legidősebb volt a vezér. Pár évvel volt idősebb
nálunk, nagy elismeréssel és csodálattal
hallgattuk tetteinek hírét. Velünk, kisebbekkel
is szívesen szóba állt, s mesélte el történeteit.
Később barlangászni kezdett, oszlopos tagja lett
a hetvenes évek elején megalakult rimaszombati Barlangkutató Csoportnak. Részben az ő
révén jutottam el én is a barlangászokhoz, s
lehettem szemtanúja heroikus munkájuknak.
Pista nem csak a vagányságban s mulatozásban,
de a munkában is mindig elől járt. Magát nem
kímélve dolgozott, úgy a barlangban, a föld
mélyében, mint a felszínen, pl. a barlangászház
építésekor. A mindene, az élete volt a barlangászat. Nyakában barlangos jelvény, karján denevértetoválás, otthona teli barlangos képekkel,
fotókkal, albumokkal, amelyeket példásan vezetett. Névjegye legendás volt – Pista egy szűk
folyosón mászik a barlang mélyén, s feje fölött
éppen elröppen egy denevér – fantasztikus
pillanatfotó a javából. Szilistye, a Podbanyistye
barlang és a Kadlub barlang – ahol társaival
egy külön járatot is felfedezett – volt a kedvenc
helye…
Mikor megcsörrent a telefonom, s felvettem,
a szokott, érdes-rekedtes férfihang szólt bele,
valami ellenállhatatlan hangsúllyal: Csau, Ati,
jössz velünk barlangászni? – s tudtam, akkor
nem lehet nemet mondani az invitálásnak –
többnapos barlangász akció következett, teli
élménnyel, kalanddal, érdekes történettel. Az
ő révén ismertem meg a miskolci, bakonyi,
tiszolci barlangászokat. Minden barlangász
hétvégéről cikket írt a helyi lapba, azt gondosan a fotókkal együtt beragasztotta albumába.
Híven ápolta a kapcsolatokat a határontúli
barlangászokkal, ha más nem tudott elmenni,
ő egyedül, pénz nélkül is nekivágott az útnak,
csak hogy ott lehessen a Bükkben, a Létrás
tetőn szeretett barátai, barlangos társai között.
Ha valakire lehetett számítani, akkor ő volt
az. Önzetlenül segítő barát volt. A kemény
vonások, a szikár külső aranyszívet takartak.
Élete maga volt a regény. Anekdotáit, történeteit, kalandjait gyakran mesélte, sör mellett,
nem kevés öniróniával fűszerezve. Életében
sok mindent megpróbált – volt úthengeres,
szerelő, fűtő, kőműves, kútásó. Nem riadt
vissza a kemény, emberpróbáló munkától sem,
nem ismert lehetetlent. Egyik filmünkben is
szerepelt – két hónapig növesztette szakállát,
hogy jó ősembert tudjon alakítani… Mikor ki
lehetett váltani a Magyar Igazolványt, elsőként
jelentkezett érte – fontos volt számára, hogy

Balog Lojzi (1953-2008)

É

vek óta ígértem neki, hogy egyszer
leülünk beszélgetni, s feljegyezzük a
balogfalai cigányzenészek rövid történetét,
de erre az élet már nem adott lehetőséget. Balog Alajos, vagy ahogy mindenki
ismerte, Lojzi, 2008 nyarán alig 55 évesen
visszaadta a lelkét a teremtőjének. Ő volt
az utolsó balogfalai cigányprímás egy
olyan faluban, ahol generációk során több
cigányzenekar is működött. Több száz
lakodalomban játszott az idők folyamán,
s nem egy zenekarban vitte a prímet, amíg
ezt betegsége megengedte a számára.
A Sajógömörben megrendezett Czinka
Panna Prímásversenyen is rendszeresen
megfordult, 2002-ben a harmadik lett,
de ahogy a nótaénekesek állították, nem
volt nála jobb kísérő szerte a környéken.
A közéletbe is bekapcsolódott, 16 éven át
volt a képviselő-testület megbecsült tagja.
Civil munkája egy füleki szakközépiskolához kötötte, ahol asztalosmesterséget
tanított. Egyik nagy bánata lehetett, hogy
a családban senki nem örökölte a tehetségét. Többször beszélgettünk arról, hogy
Balogfalán a kultúrház falán emléktáblán
örökítjük meg a faluban élt cigányzenészek emlékét. A névsor immár teljes.

birtokában legyen. Szlovák, s magyar barátai
egyaránt becsülték, kedvelték. Nehéz sorsot
mért rá az élet, magánéletében mindennapi
megpróbáltatások elé állította beteg fia ellátása.
A családjáért mindent kész volt megtenni,
testvéreivel, rokonaival mindig összetartott. Tibivel, öccsével ellenállhatatlan párost alkottak,
néha összekaptak, majd megbékéltek, s remek
érzékkel tudták egymást ugratni. Kissé naivan
gondolkodó, igen érzékeny művészlélek volt.
Remek rajzai, festményei lakásának falát borítják. Mindig megajándékozott valami kis rajzzal,
jelvénnyel, emlékkel, ha náluk jártam. Utolsó
találkozásunkkor, már nagybetegen is adott egy
kis cseppköveket ábrázoló képet, mely most
asztalomat díszíti… Még kijött az erkélyre, s ledobott egy másik hasonló kis képet: „Ezt pedig
add oda a fiadnak, Elődnek” – mondta. Ekkor
láttam utoljára.
48 évesen távozott el e világról. Kérges kezének
szorítása, melege máig ott ül a markomban…
Nehéz elhinni, hogy már nincs közöttünk. Utolsó heteiben még a Bükkbe készült, készültünk,
egy nemrég elhunyt miskolci barlangos emlékére állítandó kopjafaavatásra. A miskolci Marcel
Lubens barlangkutató csoport tiszteletbeli tagja
volt. Otthonában, utolsó találkozásunkkor egy
képet mutatott, amely egy Bükkben álló emléktáblát ábrázolt, s az elhunyt barlangászok nevei
vannak rá felvésve. „Idekerülök én is” – mondta. Nem gondoltam volna, hogy ez ilyen hamar
bekövetkezik. Pityke, ahogyan testvére, Tibor
hívta, élni akart, teli volt tervvel, ötlettel. Sajnos, ebben a világban ennyi adatott meg neki…
De emléke örökre megmarad, barlangásztüzek
fényénél talán megelevenedik alakja, mikor róla
beszélgetnek, s ott lebeg majd a derencsényi
karszt barlangjai fölött… Hamvait legkedveltebb barlangjában, Szilistye határában, a
Podbanyistye–Kadlub barlangrendszerben,
végakaratának megfelelően helyezik el.

Mellszoborral állítanak emléket Salgótarján salgóbányai
városrészén Zenthe
Ferencnek, a 2006-ban
elhunyt Kossuth-díjas színésznek, aki
1920-ban Salgóbányán
született – döntött
a nógrádi megyeszékhely közgyűlése.
2006-ban már kialakítottak egy Zenthe Ferenc-emlékparkot Salgóbányán. A szobrot
Molnár Péter somoskőújfalui szobrászművész készíti el, s azt a salgóbányai Erdészház parkjában állítják majd fel.

Vörös Attila, fotó: Cornix

jdj
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Szobrot állítanak
Zenthe Ferencnek
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Egy éves a Rimaszombati Polgár Info!

E

gy esztendő nem nagy idő egy ember,
pláne egy nemzet életében, sőt még
egy sajtótermék vagy egy internetes honlap esetében sem. Arra azonban alkalmas,
hogy egyfajta rövid számvetést, önértékelést
készítsünk fönnállásunk első évfordulója
alkalmából.
2007. július 17-én Dirbák Erik barátommal
együtt alapítottuk meg a Rimaszombati Polgár
Info-t, s miközben fokozatosan igyekeztünk
bővíteni arculatát, tematikáját, ezzel párhuzamosan hasonló polgári honlapokat indítottunk az egész Kárpát-medencében, sőt még
Londonban is (eddig összesen 45-öt!), főként
persze szűkebb pátriánkban, a Felvidéken. Ezzel valószínűleg a legnagyobb magyar honlaphálózatot sikerült kialakítanunk (ill. több ezer
címmel léptünk kapcsolatba), melyet a Modifikáció Polgári Társulás üzemeltet, s melyet
számottevő külső támogatás nélkül, egyelőre
sajnos kizárólag a saját erőnkből tartunk fenn.
Roppant nagy munka áll mögöttünk. Sokszor
éjjel-nappal dolgoztunk azért (noha többségünk kenyérkereső, családos ember!), hogy a
technikai problémákat elhárítsuk, hogy olvasótáborunkat folyamatosan növeljük, kapcsolatainkat és hírforrásainkat bővítsük, ill. állandóan
színvonalas, friss anyagokkal lássuk el a magyar
kultúrára szomjas s a nemzeti értékrend iránt
elkötelezett érdeklődőket. Azon voltunk, hogy
minél szélesebb közönséget kielégítsünk, s
világnézettől, pártállástól függetlenül megfeleljünk a sokszínű magyar társadalom elvárása-

inak. Természetesen emellett nem engedtünk
céljainkból és elveinkből, s noha írásaink közt
igen változatos stílusú, hangvételű anyagok szerepeltek, sohasem léptük át a jó ízlés határait,
s megakadályoztuk az embertelen, szélsőséges
hangok beszivárgását, továbbá az erkölcsi-nyelvi normákat lezüllesztő „alkotások” elharapódzását. Igyekeztünk tartani magunkat egy
szabad, építő jellegű fórum kritériumaihoz,
s csupán azokat száműztük portáljainkról,
akiknél nyilvánvaló volt a romboló, ellenséges, alvilági szándék. Nem gondoljuk, hogy
mindig mindenben mindenkinek megfeleltünk,
bizonyára (akaratlanul) számos ellenséget is
szereztünk, azonban röstellnénk is alaposan,
ha épp azoktól kapnánk dicsérő elismerést, akik
nemzetünk pusztulásán munkálkodnak.
Büszkén valljuk, hogy minden sanda ajánlat,
fenyegetés, csábítás ellenére megőriztük függetlenségünket, és semmilyen párttól, társadalmi
szervezettől, egyháztól, gazdasági-politikai lobbitól nem függünk, ill. semmilyen érdekcsoport
nincs ránk befolyással. Ennek az önállóságnak
bizony kemény ára van, hiszen így jószerivel
sehonnan sem várhatunk támogatást, segítséget, legföljebb olvasóink nagylelkűségében
bízhatunk.
Nem könnyű a helyzetünk akkor, amikor még
jó szándékú honfitársaink zömét is a gyáva
megalkuvás, közöny, agymosottság, kedvetlen
fásultság jellemzi. Ugyanakkor népünk belső
és külső megrontói, elvetemült farkasai egyre
ravaszabbul, mohóbban és gátlástalanabbul törnek immár a puszta életünkre. Ilyen mostoha

Hol fognak Rimaszombatban építkezni?
án Zoltán, a rimaszombati Városi Képviselő-testület tagja interpellált a polgármesternél a Rimaszombatban zajló és előkészületben
lévő építkezések ügyében. Mivel a testület
Szabadkán az utolsó, építkezési célokra kijelölt
földterületet is eladta, Bán kérdése arra irányult,
hogy hogyan oldja meg a város a lakásigényeket, ha az előkészítés akár 6-10 évig is eltarthat.
Cifruš István polgármester válaszában leszögezte, hogy a város tervei között több polifunkciós
terület kialakítása is szerepel, amelyekre
lakóházakat (ilyen terület a Hostinský utcától délkeletre eső rész) és családi házkat (a
város délnyugati részén, a BMr. szimbólummal megjelölt Körút utcán) is beterveztek.
A Hostinský utcai és Tamásfalán található
építkezési telkeken már a jelenlegi időszakban
elkezdődhet az építkezés. Azok a tamásfalai
területek, amelyeket a Nyugat II. lakótelep

Házik Zoltán
Polgár Info felvidéki, kárpátaljai, délvidéki főszerkesztője

Új püspököt
választanak
a reformátusok

Interpelláció

B

körülmények közt egyre nehezebb a dolgunk,
ha a jövőben is a helyes irányba kívánunk lépni,
ill. az üdvözítő utat próbáljuk megtalálni, azaz
Isten és a Haza szolgálatát.
Anélkül, hogy túlzott optimizmust tanúsítanánk, avagy könnyelmű ígéreteket tennénk
a jövőre nézve, annyit mindenképpen le
kell szögeznünk, hogy ezután is igyekszünk
bölcsen, szívósan a nemzetmegtartó polgárság
ügyét képviselni, és szerény eszközeinkkel
továbbra is következetesen harcolunk a Kárpátmedence magyarságának felvilágosításáért,
sorsának jobbra fordításáért, anyagi-szellemilelki fölemelkedéséért. A küzdelem kimenetele
bizonyára nem rajtunk múlik, de azt tiszta
lelkiismerettel állíthatjuk, hogy minden tőlünk
telhetőt elkövetünk, bármilyen hátrányos
következmények (egzisztenciális, jogi, erkölcsi
stb.) várnak is bennünket. Azon leszünk, hogy
ébresszük az alvókat, bátorítsuk az elbizonytalanodókat, erősítsük a csatába merészkedőket,
elősegítsük a hazafiak egységét, s minden
lehetséges módon gyengítsük a magyarsághoz
tisztátalan vagy rossz szándékkal közeledő
idegenszívű hódítókat. Erre a megalkuvásmentes, őszinte, nemes, értékvédő nemzetmentésre
szólítjuk fel most is minden jóérzésű polgártársunkat, mert hiszünk abban, hogy ha sokan
akarjuk, és teszünk is érte, akkor a magyarság
legyőzhetetlen, s mindazok elbuknak, akik a
vesztére törnek.
Isten áldd meg a magyart!

építésére különítettek el, a 2020 utáni tervek
között szerepelnek. A további lakásépítésre
szánt területek bebiztosításával a Szabadkán kiépítendő lakások kapacitásának függvényében
a város folyamatosan foglalkozik. Jelenleg az
előkészületek elsősorban a Hostinský utcában,
a Rimától délre a Hypernova üzletközpont mögött a tervezett Family Centrum üzletközpont
társaságában. A téma felmerült a kiépítendő
üzletközpontok invesztoraival való találkozás
során is, aki felajánlották, hogy lehetőségeik
szerint az infrastruktúra egy részét a Hostinský
utcában kiépítik. De felajánlották egy városfejlesztési tanulmány kidolgozását is. Amennyiben az említett tanulmány mégsem készül el, a
város készítteti el, amelyre az anyagi fedezetet a
2009-es költségvetésből biztosítja.
jdj
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Szlovákiai Református Keresztény
Egyház püspökválasztásra készül.
Ft. Erdélyi Géza püspök úr 1996-tól áll a
református egyház élén, s betöltötte a 70.
életévét, s már nem indulhat a választásokon. Viszont történelmi pillanat, hogy
az idei választásokra két jelölt is jelentkezett a komáromi Fazekas László és az
apácaszakállasi Somogyi Alfréd lelkipásztorok személyében. A 2002-es választási
szabályok módosítása alapján az új püspököt az egyházközösségek presbitériumai
választják. A szavazást augusztus közepén
kezdik meg, s több héten keresztül voksolhatnak az új egyházfőre. Eredmény szeptember végén várható. Lapunk hasábjain
folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.
moly
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Rimaszombatiak és vendégeik cserkész-nagytábora Beretkén

R

epül az idő! Immáron 18. nagytáborát
tartotta idén Beretkén, a Muránka folyó
partján a 4. számú Hatvani István cserkészcsapat. Az idei tábor kéthetes volt, de voltak,
akik a tábor kezdete előtt – elsősorban idősebb, rower ill. felnőtt korú cserkészek – már
kilátogattak a festői Peskő barlang melletti
erdei tisztásra, hogy elvégezzék a tábor-előkészületi munkákat. Ők több, mint 17 napig
táboroztak.
Beretke határában már a harmincas évek végén,
a feljegyzések szerint pontosan 70 éve is táboroztak rimaszombati cserkészek. A hatvanisok
tábora tehát igazi cserkésztörzshelyen épült
fel… A Muránka folyó áttörése, ez a barlangokkal tarkított, karsztos, védett terület nem is
hatott ismeretlenül, hiszen az újkori cserkészet
kezdete óta, azaz 1990-től, már négy alkalommal is táboroztak a Muránka melletti réten
cserkészek, csak akkor éppen 3 kilométerrel
feljebb, Melléte határában, a Draskóczy kútnál,
valamint a mellétei malom mögötti kanyarban.
Idén az új, ifjú csapatparancsnok, Csúsz Balázs
volt a táborparancsnok is. A rimaszombati cserkészeken kívül a kőhidgyarmati 68. sz. Apor
Vilmos cserkészcsapat, a komáromszentpéteri
56. sz. Kossányi József cserkészcsapat,
valamint néhány nap erejéig a budakeszi
cserkészcsapat cserkészei is résztvevői voltak
a beretkei tábornak. A kiváló hangulatú tábor
alatt a cserkészek nagyon hasznosan töltötték
szabadidejüket. Vidám játék volt ez a két hét

számukra a szabadban, ahogyan a cserkészet
megalapítója, lord Baden-Powel maga is nevezte
a cserkészetet. Izgalmas portyán vettek részt
a hun vitézek és vitézlányok, ugyanis a tábor
keretmeséje Attila korába kalauzolta el a résztvevőket. Mindenkinek volt hun ruhája, neve,
kardja. Barlangokat jártak a „hunok”, keresvén
a rómaiakat, megtekintették az egykori vasgyár
romjait a folyóparton, tájékozódtak, csomóztak,
tüzet raktak, célba lőttek és íjászkodtak, valamint megmérkőztek a rómaiakkal és győztek. A
két hét alatt megismerték Beretke kisközséget,
annak vendégszerető népét, akik, ahol csak
tudták, segítették a tábort. A cserkészszülők és
nagymamák mellett helybéli főszakácsa is volt
a tábornak, Zoli bácsi személyében. A polgármesterasszony a vízellátásról és egyéb másról
gondoskodott, a helybeli fiatalok, elsősorban
Norbi, Barni és Zoli a táborépítésben, számháborúban jeleskedett, de a többi fiatallal is
sikerült nagyon jól összebarátkozni cserkészeinknek. Kétszer fociban is megmérkőzött
a tábor a helybeliekkel, s mindkétszer diadalmaskodott, de ez a helyi fiatalok kedvét nem
szegte, szívesen tanulták meg a méta fortélyait
a cserkészektől, s a hagyományos, táborvégi
nagytábortűzre is kijöttek, a falu apraja-nagyjával, s remekül szórakoztak. Értékes előadások
is elhangzottak – a barlangászatról Benedek
Laci bá tartott vetítéses előadást, a növényekrőlállatokról Mgr. Vörös Ilonka néni cserkésztiszt,
de a füleki kézművesek, s Ladóczky Vili bá bőrműves is ellátogatott a táborba. A fürdés a szép

beretkei strandon sem hiányozhatott, valamint
a rohampálya s a domicai kirándulás sem. Adrenalin pálya is épült kötélből a Muránka fölött,
melyen remekül át lehetett csúszni a másik
partra. A beretkei tájház gazdag gyűjteménye
méltán nyűgözte le a cserkészeket. Kenuzni és
csónakázni is lehett Vitéz Laci bá cst. és barátja
jóvoltából. A cserkészek a patakparti ösvényt
s a Peskő barlangot s környékét kitisztították,
megszabadították az elburjánzott növényzettől,
s a táborból küldöttek részt vettek a gombaszögi pálos monostor tisztítási akcióján is (erről
lapunk 7. oldalán számolunk be. szerk. megj.).
Összegezve elmondhatjuk, igen jó tábort valósítottak meg a cserkészek a Muránka parton. A
táborparancsnok jelesre vizsgázott, Mónika és
Darina, a szentpéteri és kőhidgyarmati vezetők
úgyszintén. S persze a sok cserkész és kiscserkész, s újonc is jól szórakozott, s viselkedett. A
Jóisten kegyelméből nem volt nagy vihar sem,
csak két kisebb zápor, s a betegségek is elkerülték a tábort. István doktor úr és a helybeli k.f.t.,
közeli pékség és üzletes segítségét, valamint
valamennyi helybeli hozzájárulását, munkáját
nagyon köszönik a cserkészek. Dr. Kálmán
László KCST vezető is tiszteletét tette táborunkban, valamint országos ügyvezető elnökünk,
Csémi Szilárd is megtisztelte jenlétével egy nap
erejéig a tábort. Jövőre lehet, hogy ismét együtt
táboroznak a négy csapat cserkészei, hogy hol,
az legyen egyelőre titok.
Jó munkát addig is mindenkinek!
Gyepüfarkas

Végtelen utazás Pál apostollal

A

Rimajánosi és a Rimaszombati Református Egyházközösségek keresztény napközis tábort szervezett július 14-18. között Végtelen utazás címmel a Tompa Mihály Református
Gimnázium tornatermében. A bibliahéten
délelőttönként Pál apostol nyomába eredtek, s
ellátogattak Damaszkuszba, Lisztrára, Filippibe,
Máltára s végül Rimajánosiba. Utóbbi helyen
istentiszteleti alkalmat tartottak, ahol a szülőket
is szeretettel látták. Az első alkalommal megrendezésre kerülő kereszténytáborhoz, mely a
bibliai üzeneteken kívül telis-tele volt mókával,
játékkal, énekkel, kézimunkával, sporttal, a
holland KOEN alapítvány támogatásával kidolgozott Végtelen utazás című program szolgált
alapul. A vezetők kézikönyve és a kidolgozott munkaterv tizenhárom lelkes, missziós
tevékenységet végző segítőnek mutatott irányt,
nevük álljon itt mintegy köszönetként a kifejtett
munkáért: Bihari Richárd, Bihari Zsuzsanna,
Burszki Katalin, Hizsnyan Zsuzsa, Kovács
Tímár Ildikó, Mács Istvánné, Mács Katalin,
Molnár Sándor és Beáta, Molnár Viktor, Rúgó

Gabriella, Tóth Mónika, Varga Tünde. Az idei
táborban 34 gyerek vett rész, két csoportban
ovisok és kisiskolások korosztályban. Kovács
Tímár Ildikó lapunknak elmondta, hogy örül,
hogy a gyerekek ennyire nyitottak, s a táborban
megtanult történeteket otthon is előadták, így

a gyerekeken keresztül a szülőket is sikerült
megszólítaniuk, eleget téve ezzel missziós küldetésüknek. A tábor sikerén felbuzdulva jövőre
várható a folytatás…
Kép és szöveg: Homoly E.
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Bemutatjuk: gyermek-folklórcsoportok
Kis Gömör

osztállyal működik, Mács Katalin vezetésével.
A kicsik 4-8 éves korig heti egy órát, a nagyok
9-15 éves korig heti két órát gyakorolnak.
A feledi Területi Gyermek Folklórfesztiválra
a nagyobb csoport ment el, hogy bemutassa
produkcióját, melynek címe: Ugrós.

Iglice Folklórcsoport

A csoport 2004-ben alakult az Új Gömör utánpótláscsoportjaként, fenntartója a rimaszombati Városi Művelődési Központ és a Csemadok
rimaszombati alapszervezete. Ma már két kor-

Az Iglice Folklórcsoport a tavalyi tanévben
alakult a Tompa Mihály Magyar Tannyelvű
Alapiskola alsó tagozatos tanulóiból. Bemutatkozásuk éppen Feleden, a Területi Gyermek
Folklórfesztiválon történt. Az eltelt időszakban
szerepeltek iskolai és városi rendezvényeken.
Sajnos az idei fesztiválon teljes létszámban nem
tudtak részt venni, de, hogy az ígéretes kezdet
folytatódjék, 9 lelkes elsős és másodikos kislány
képviselte a csoportot és az iskolát. Előadásuk-

Különutas az irodalomban

S

Sajnálatosan kevesen voltak Krausz
Tivadar szerzői estjén a Három Rózsa
kávézóban, amelyet a Tompa Mihály Klub
és a Fundament Polgári Társulás szervezett.
Krauszt hallgatni komoly szellemi élmény.
Szászi Zoltán és Hajdú István vállalkozott
a művész faggatására, aki néhány költeményét, hosszú versét is felolvasta. Krauszról
nem sokat hallhattunk az elmúlt években,
ugyanis évtizedek óta Magyarországon él,
s az elmúlt években nem is igen publikált,
mert ahogy elmondta, nincs kedve megjelentetni a régi hagyományos formában
a verseit. 1981-ig élt Rozsnyón (de anyai
ágon balogfalai származású), s két év kassai
kitérő után költözött Budapestre, mert a
hal növekszik, s nem fér el abban a kisebb
vízben, amit számára Rozsnyó és Felvidék
jelentett. írói munkásságát igen nehéz
behatárolni, Szeberényi Zoltán az antilíra
szélsőséges képviselőjének nevezte, ő magát
a radikális eklektika művelői közé sorolja, s
megemlíti még a fiatalon elhunyt Nagy Atti-

la Kristófot és az építész Rajk Lászlót. Szászi
szerint Krausz verseiben erőteljesen keveredik a szakralitás a profanitással, de akár a
cyberpunkkal is. 1992 óta nem ír verset, de
mostanában prózát is csak a Kapu c. lapban
publikál (2000-ben jelent meg A 7 mesterlövész regénye), amelyben a kezdetektől rendszeresen dolgozik. „Nagyon provincionális
a mi történetünk, s borzasztó értékválságok
mindennapos részesei vagyunk egy olyan
világban, ahol a gondolkodásnak, a kultúrának nem sok értelme van” – teszi hozzá.
Kép és szöveg: jdj

ban hallhattunk mesét, és dalos gyermekjátékokat láthattunk. Akkori felkészítőik: Kovács Judit
és Orosz Judit tanító nénik voltak.
Povinszky Elvira, fotó: moly

Varsányi Mari
életműdíjas

Kisvárdán, a Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválján életműdíjjal jutalmazták
Varsányi Mari színművésznőt, a komáromi
Jókai Színház tagját, aki Rimaszombatban született, s Füleken nőtt fel. A díjhoz
szívből gratulálunk.

Taito kiállítás a múzeumban

A

Gömör-Kishonti Múzeumban 2008. július 17-én a finn kultúrából nyílt kiállítás,
amit az igazgatónő Oľga Bodorová nyitott
meg, majd a pozsonyi Uľuv Galériából Janka
Menkyová képzőművész mutatta be.
A kiállítás a pozsonyi Uľuv és a finnországi
Taito csoport együttműködésével jött létre.
2006/2007-es évben először Finnországban
mutatták be a tárlatot, a 2008-as évben pedig
Szlovákia hat városában ismerkedhettek meg

vele a látogatók, először Pozsonyban, majd
Besztercebányán, Rimaszombatban, Kassán,
Poprádon és Rózsahegyen csodálhatják meg a
finn kultúra hagyományait.
A kiállított tárgyak 1913-ból származnak,
vonatkozik az öltözékükre, amit kézi hímzéssel díszítettek, s kézi készítésű gyöngyökkel
egészítettek ki. Megtekinthetők kézileg készített
szőnyegek, faliszőnyegek, kosarak, lámpák. A
kiállított ágyak közül különleges az, ahol az
anya világra hozza gyermekét. Fontosak azok

a tárgyak, amivel az ékszereket készítették.
Azok a hímzések, amiket a ruhák díszítésénél
alkalmaztak, nem ismeretlenek hazánkban
sem, mivel az asszonyok itt is hímeztek kereszthímzéssel, főleg terítőket. Nálunk is elterjedt
ez a subakészítési mód, amivel a finnek is
készítették a faliszőnyegeiket, takaróikat. A
különbség a pamut minőségében, és a finnek
által használt jellegzetes színekben található. A
kiállítás augusztus 17-ig tekinthető meg.
Csölle Edit
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Élethelyzetek

Kimenni „Írbe”
J

ól táplált, hetvenes éveit taposó asszony
telepedik le mellém a zsúfolt vonatban. A
következő megállónál ismerőse is akad, s az
éjszaka lehullott égi áldás értékelése után a családra terelődik a szó. Az idén borsó és zöldbab
is átlagon felül lesz, állapítják meg egymást túllicitálva, de ez a napi rendszerességgel érkező
égi áldást tekintve nem okoz túl nagy meglepetést. Gyorsan kiderül, hogy bár egy faluban
élnek, rég nem találkoztak. A szomszédasszony
a gyerekek felől érdeklődik, s kiderül, hogy
mind a három külföldön próbált szerencsét. Az
egyik már öt éve él „Olaszban”, mondja nem kis
büszkeséggel a szavában alkalmi útitársam.
Egy kávézóban kezdte mosogatófiúként, de ma
már a tulaj kedvence, s eljutott a pincérkedésig.
Ha néha elmegy a főnök valahová, már az üzle-

tet is nyugodtan rá meri bízni. Giuliano (mert
már csak így hívja egykor Gyula névre hallgató
kisfiát) megismerkedett egy olasz kislánnyal,
s már gyerek is van a kapcsolatból. Rico ugyan
nem beszél magyarul, de nagyon aranyos kisfiú. Évente egyszer hazajárnak, de ő rendszeresen küldi nekik a csomagokat friss csirkehússal,
disznósajttal, oldalassal. A másik fia Írországban dolgozik egy építkezésen, remekül megvan,
nemrég volt itthon egy olyan Mercivel, hogy az
egész utca a csodájára járt.
De már ő is talált magának komoly barátnőt, s
nem készül haza, bár itt is emeletes ház várná,
amit az apja egész életén át épített. „Ebbe is
döglött bele” – mondja az asszony. A fia nagyon
szeretné, ha ő is kiköltözne hozzájuk, de őt már
nem engedi a szíve. Már a helyet is kifizette

a temetőben. „A harmadik itthon maradt, de
minek?” – sóhajt nagyot. Ő az egyedüli, akit
kitaníttattam, s lám, mire vitte. Itt dolgozik a
városban, s alig kap többet, mint akik a hasukat
süttetik az „aktivációson”. „S a te fiaiddal mi
van?” – kérdez vissza. Azokat sem látom már
hónapok óta. Az egyikük, újságolja az asszony,
Pozsony mellett dolgozik, ott talált magának
egy szlovák asszonyt, s meg is nősült. A másik
még agglegény, s kint dolgozik „Spanyolban”
egy építkezésen. Havi negyvenezret keres, s úgy
volt, hogy hazajön, de telefonált, hogy még egy
ideig marad. „Nekem úgy hiányzik, hiszen az
urammal egyedül maradtunk a nagy házban, de
mégis jobb, ha nem jön vissza. Miből alapítson
itt családot? Podporából?”
Juhász Dósa János

Irodalom

Emlék
P

árt vállán magasra szállni divatos, szokványos. A recept ajánlatos kemény alapokra
épített, szilárd tudású, fejlődőképes személyiségek számára.
Kis nem ilyen alkatú és a világirodalmat sem
tudta a háta mögött. Mégis magasra tört, már a
sztratoszféránál tartott. Biztosra vette, a magas
beosztás tudással jár együtt. Elmélete akkor lett
igazán veszélyes, amikor mindezt magáról is
elhitte.
Sorsokról döntött.
- Lehet ügyes, talpra esett. Kulák családból származik. Tovább tanulását nem javaslom. Marad!
Kérem, írja a jellemzés végére – utasította a
titkárnőjét.
Kis falubelije a tehetséges Bence. Csodának számított, hogy az értelmes fiú szülei múltja ismeretében eljuthatott a középiskoláig. A megyében
szerették Bence nagyszüleit. A hosszú bajuszú
Károly nagypapa mintagazdaságot örökölt, amit
tovább gyarapított. Lóháton járta a birtokot.
Munkásainak házat építtetett. A nincsteleneket
földhöz juttatta. Felesége, Erzsébet asszony emlékét aranybetűs márványtábla őrzi a katolikus
templom bejáratánál. „Isten házát emelteté. Név
és dátum”.
Egyik alkalommal száraz melegben igyekezett
haza az érettségi előtt álló Bence. A buszjegy
árán vehetek harapnivalót, s egy pohár sört –
tervezte. Stoppal próbálkozott. Szerencséje az
útmenti csárdáig hozta. A fogadó éttermében
jól öltözött vendégek rendelését teljesítették a
pincérek.

Emléket őrző pillantás. Kis és Bence tekintete
találkozott. Fejét gyorsan elfordította. Kis habzó
sörrel hűtötte a szomjúságát, s féltenyérnyi
töpörtyűs pogácsával javította kondícióját.
A nyakkendős társaság kacagva távozott. Légkondicionált sötét autó hátsó ülésére huppant
be Kis.
- Indulhatunk főnök? – kérdezte a sofőrje.
- Igen. A falumban állj meg, benézek az öregekhez.
Bence cipőjét levetve, mezítlábasan az esti
harangszóra érkezett haza.
- Édesanyám, ezt magának hoztam – csokor útszéli virág és a szokásos puszi anyja homlokára.
Bence diplomás szakember. Visszakapott

birtokukon jól terem a gabona, hízik a konda,
hozzáértők ügyelik a gulyát.
Koromfekete divatos autójával a város felé
vezető főútra kanyarodott. Galambősz, kicsit
görnyedt hátú emberke szégyenkezve emelte a
kezét. Stoppolt. Fékezett a sötét autó.
- A város felé? – a vezető a fejével intett.
- A fiaméknál voltam látogatóban, itt laknak a
faluban – magyarázkodott amaz.
- Igen, tudom – bólintott Bence. - Üljön az
anyósülésre Kis bácsi.
Emlék hasított a jelenbe. Csendben fogyott a
kilométer.
Pierzchala József, Illusztrációs fotó
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Pálosok ősi szent helyén
2008. július 12-én a Bástya Egyesület kezdeményezésére
a pálosok gombaszögi egykori monostormaradványánál
ismét tisztítómunkálatokat végeztek.

I

dén az önkéntes akcióba a Rákóczi Szövetség
Balogvölgyi Helyi Szervezetének a tagsága
kapcsolódott be, illetve a közeli, éppen akkor
megrendezett beretkei cserkésztáborból a rower
cserkészek egy különítménye is ellátogatott
Gombaszögre, hogy segédkezzen a romtisztításban. Rimaszombati és környékbeli civil szervezetek 2006. április elején végezték el az első
tisztítómunkákat az ősi helyen, amikor is a gazzal átszőtt „égig érő” fákat kivágták. Szívszorító
látvány volt, hogy pusztulásnak engedték ezt
a helyet. A kolostor égbekiáltó falmaradványa
segítségért szólt. Következő alkalommal, 2007.
áprilisában a sűrű aljnövényzettől is megszabadították a területet, s ráakadtak az egykori külső
fal vonalaira. Tervezgették, hogy mily szép is
lenne, ha itt romkertet alakítanának ki. Ehhez
első lépésként, 2007. június 17-én emlékjelet
hagytak, s még abban az évben szeptember
23-án kopjafával jelölték meg. A kopjafaavatáson Szent Özséb követője, Bertalan atya,
márianosztrai pálos szerzetes hirdetett igét, s
reményét fejezte ki, hogy tovább ápolják majd
Gombaszögön az egyetlen magyar alapítású
rend emlékét. Ennek eleget téve idén júliusban
a Gombaszögre érkező civil önkénteseket az a
hír fogadta, hogy a terület magánkézbe került…

bozót borította. Ma gyönyörű kopjafa jelzi, hogy egykoron

Kép és szöveg: Homoly E.

e helyen állott a pálosok gombaszögi monostora.

Nosztalgia
1960. július 27.
– a Budovateľ-Építő közli
Hazánk felszabadításának alkalmából
a kyjaticei helyi nemzeti bizottság mellett
működő nőbizottság tagjai kötelezettséget
vállaltak: 8279 darab tojással többet adtak
be közellátásra, és 7405 brigádórát dolgoztak le a tervezett 5873 helyett.
(Drugda: Szívükből szólnak – Asszonyígéret-valóság)

1978. július 27.
– a Gömöri Hírlap közli
„Rimavská Sobotában a Gottwald-téren
megnyílt a csomagolt árúra szakosított felújított húskimérés. A vásárlók itt higiénikus csomagolásban kaphatnak porciózott
húst.”
(Hirdetések)

1988. július 29.
– a Gömöri Hírlap közli

A falmaradványnak ezen részét évtizedekig hatalmas

A Slovan Rimavská Sobota labdarúgó
csapat az idén Spanyolországból, illetve
a Kanári szigetekről látja vendégül ellenfeleit. Augusztus 8-án a Slovan barátságos
mérkőzést vív az UD Las Palmas együttesével, amely az 1987–1988. évadban
a spanyol ligában 10. helyen végzett.
(Spanyolok R. Sobotában)

1989. július 28.
- a Gömöri Hírlap közli

A gombaszögi Leontina -barlang rejtélye
befejezés a címlapról
2006 nyarán kotró segítségével eltávolították a
bejáratot takaró több méter vastagságú törmeléket és a barlangászok előtt megnyílt a barlang
hatalmas járata. Eredeti állapotában találták
benne azt a kutatóárkot, amelyet 1957-ben a
nyitrai régészek ástak közvetlenül a fejtés megkezdése előtt. Még a leletek egy része is az árok
mellett maradt. Ekkor a barlangot a Szlovákiai
Barlangok Igazgatóságának szakemberei is
átvizsgálták, majd nyílását ismét lezárták.
Az előzetes földtani, barlangbiológiai és régészeti kutatás eredményei alapján elhatározták,
hogy további vizsgálatok céljából a barlangot
ismét megnyitják két napra. Erre a múlt hónapban került sor. A részletes kutatás alatt kiástak
egy 3 m mély rétegtani árkot is, amelyből
számos mintát vettek laboratóriumi korvizsgálatokra, a régészek pedig számos neolitikumi
lelet mellett értékes tatárjárás kori tárgyakat is
találtak, amelyeket a völgy lakói feltehetően a
tatárok elől bujkálva hagytak hátra. A leletek
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Az idei év elején járásunkban 36 640
lakásegységet tartottak számon. Ebből 67,9
%-ot a szövetkezeti lakások tesznek ki, míg
28,8 %-ban magánépítkezések valósultak
meg. A legmagasabb lakásnövekedés járási
városunkban észlelhető, ahol a lakások
száma eléri a 8737-et.
(Növekszik a lakások száma, de még
mindig nincs elég belőlük – Lakáshelyzet
járásunkban)

1990. július 27.
– a Gömöri Hírlap közli

A Leontina-barlang földalatti folyosója

és minták kiértékelése még tart, de már most
leszögezhető, hogy a barlangnak kulcsszerepe
van a Sajó völgyének kialakulásának és népe
történelmének megismerésében. A kutatásról
a rimaszombati Cornix Artifex stúdió filmet is
készített. A vizsgálat után a barlang nyílását
természetvédelmi és biztonsági okokból ismét
több méter vastagságú törmelékkel fedték be.
Gaál Lajos, fotó: Mács István

1990. július 10-től átlagosan 40%-kal emelkedik az iskolai étkeztetés ára, vagyis:
a havi kosztpénz bölcsődés gyerekeknek
190 korona, óvodás gyerekeknek 155
korona, az alapiskolások 1-4 osztályosainak 130 korona, 5-8 osztályosainak 140
korona, a középiskolásoknak 155 korona
és a felnőtteknek 180 korona.
(-de-, Emelkedik a kosztpénz)
Összeállította: Bodor Szilvia

Folytatjuk....
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2008. 7. 28.

Nyilvános ajánlat

Elmaradt a mérkőzés
Nagymihályban
A nagymihályi pálya alkalmatlansága miatt (az esőzések miatt a pálya
víz alatt van) elmaradt a Nagymihály-Rimaszombat bajnoki mérkőzés,
amelyet szeptember 3-án pótolnak majd.
jdj

Rajt a járási bajnokságokban is
Augusztus 9-10-én indul útjára a labda az alacsonyabb osztályú labdarúgó bajnokságokban régiónkban. Lényeges változás, hogy a III. osztályt
összevonták a II. osztállyal, így az I. osztályban 12 csapat, a II. osztályban 14 csapat indul. Bár a pályán elért eredményei alapján feljutott az
I. osztályba a zeherjei együttes, a pálya hiányosságai miatt mégis az
abafalaiak indulhatnak a felsőbb osztályban.
Az I. osztály csapatai: Kisrőce (Revúčka), Nagytörék, Sajószárnya,
Abafala, Jolsva, Rimaszécs, Sajószentkirály, Rimajánosi, Osgyán, Hanva,
Murány és Bátka.
II. osztály Balogfala, Tornalja, Guszona, Uzapanyit, Oldalfala, Harmac,
Almágy, Tajti, Gömörfalva, Tiszolc B (Rimapíla), Nemesradnót,
Cserencsény, Zeherje és Szirk.
A diákcsapatok versenyébe nem nevezett be a balogfalai együttes, viszont indul a lénártfalai és a gesztetei együttes.
jdj

Rendőrségi hírek
Hárman haltak meg Osgyánnál

K

ét férfi és egy nő halt meg abban a tragikus balesetben, amely
pénteken délután történt az R2-es elkerülő út osgyáni felüljáróján.
Egy Losonc felől érkező rimaszombati jelzésű Honda típusú személygépkocsi frontálisan ütközött egy kassai rendszámú Škoda Felíciával. A
Škoda az ütközés következtében két darabra szakadt. Mária Faltániová
rendőrségi szóvivő szerint a az előzetes vizsgálatok szerint a Honda a vizes úton megcsúszott és áttért a másik oldalra. A Škoda két utasát a kiérkező mentők megpróbálták újraéleszteni, de nem tudtak rajtuk segíteni,
mindketten a helyszínen életüket vesztették. A Honda sofőrje kizuhant a
gépkocsiból és húsz méteres magasságból a felüljáró alatti rétre zuhant.
A baleset következtében egy harmadik gépjármű, egy pozsonyi rendszámú Škoda Octavia is megsérült. A szerencsétlenség okait egyelőre
vizsgálják, még a besztercebányai rendőrfőkapitány is a helyszínre érkezett. Faltániová szerint a Honda Accordon 400 ezer koronás, a Škoda
Felícián 120 ezer, míg a Škoda Octavián 20 ezer koronás kár keletkezett.
A baleset után a forgalmat közel öt órán át a régi útra terelték át.

Garázda egy rimaszombati kocsmában

E

gy rimaszombati kocsmában egy 57 éves lipóci férfi garázdálkodott,
aki a felszolgálónőt megfenyegette és kést rántva követelte, hogy
kiszolgálják. A felszolgálónő kihívta a rendőrséget, akik elfogták a garázdát, aki kettőtől hat évig terjedő börtönbüntetést is kaphat.

Közlemény
A Városi Közterület-fenntartó
Vállalat értesíti az érdeklődőket.
hogy a városi uszoda 2008 július
31-én, csütörtökön 18.00 és 20.00
óra között zárva lesz.

Szociális szálló
családok
részére is.
Tel. 0918 392 513

2016

Rimaszombat Városa a Városi Képviselő-testület 2008 április 29-én
kelt 2008/49-es döntése alapján nyilvános pályázatot ír ki beruházási
tervek előterjesztésére az alábbi létesítmények kiépítése céljából:
* üzletközpont
* bicross játszótér
* sport-relaxációs központ
Feltételek:
Üzletközpont
• a nyilvános ajánlat tárgya a város tulajdonában lévő 8 229 m2-es terület (a téli stadion mellett). Egy esetleges nagyobb beruházás esetén
lehetőség van szomszédos telkek megvásárlására fizikai személyektől
4 666 m2-en és a Szlovák Földalaptól 5 726 m2-en.
• a nyilvános pályázat célja egy üzletközpont és hozzá tartozó parkolóhely kiépítése, amely 3-4 emeletes lehet (az építkezés anyagát
és architektonikus kialakítását az építkezési szándék benyújtása után
határozzák meg)
• megőrizni az üzletközpont és parkoló építkezésére kijelölt terület
proporcionalitását
• a beépített területeket az összterületen belül, az epítkezés igényeinek függvényében lehet változtatni.
• követelmény, hogy a fedettt uszodától a Rima folyón átívelő függőhídon keresztül a Kirejev utcáig a gyalogosok szabadon közlekedhessenek
• a terület kikiáltási ára 800 korona/m2
Bicross játszótér
• a nyilvános ajánlat tárgya a város tulajdonában lévő 3 400 m2-es
földterület (a futballpályával szemben, a volt panelkészítő területén)
• a nyilvános pályázat célja bicross játszótér kialakítása
• a földterület kikiáltási ára 800 korona/m2
Sport-relaxációs teniszközpont
• a nyilvános ajánlat tárgya a város tulajdonában lévő 9 450 m2-es
földterület (a futballpályával szemben, a volt panelkészítő területén)
a nyilvános árajánlat célja 4 teniszpálya és sportcsarnok kiépítése
• az építkezés maximálisan 4 emeletes lehet (az építkezés anyagát
és architektonikus kialakítását az építkezési szándék benyújtása után
határozzák meg)
• a proporcionalitás megőrzése az építkezés során
• Az építkezés beépített területe kb. 2 400 m2 lehet
• kb. 7 050 m2-t a teniszpálya, a kiszolgáló létesítmény és maximálisan 16 férőhelyes parkoló kiépítésére kell felhasználni
• a beépített területeket az összterületen belül, az epítkezés igényeinek függvényében lehet változtatni.
a terület kikiáltási ára 800 korona/m2
A nyilvános ajánlat kiértékelésére csak a városrész területi terveinek
képviselő-testület általi jóváhagyása után kerül sor. A kiírónak joga
van az összes ajánlat elutasítására, a nyilvános ajánlat visszavonására,
esetleg sikertelenné nyilvánítására.
Kapcsolat: Anna Brezovická, t.sz.: 047/56 04 633 (a terület megtekintése), Ing. Janka Jurčuková, t. sz.: 047/ 56 04 465 (technikai
kivitelezés). Az ajánlatokat 2008 augusztus 31-ig az alábbi címre
küldjék: Mestský úrad, oddelenie právne a majetkové, Svätoplukova
9., 979 01 Rimavská Sobota. A borítékra jól látható helyen kérik
feltüntetni: neotvárať – ponuka. VH_34

Reisz
András
jelenti

Hétfőtől szerdáig napsütéses, meleg nyári
idő várható 29-30 fokos maximum-hőmérséklettel. A hét második felében is sok
napsütés ígérkezik, de délután időnként
már erősebben megnövekszik a gomolyfelhőzet és néhol zápor, zivatar is kialakulhat. Újabb hidegfront érkezése a jövő hét
folyamán nem valószínű.

Hirdetmények

2008. 7.28.

Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 31. hétre
Hétköznapokon
Gyógyszertár az oroszlánnál 17 óráig
Média gyógyszertár 18 óráig
Gyógyszertár a Kauflandban 20
óráig
Augusztus 2-án, szombaton
Média gyógyszertár
Augusztus 3-án, vasárnap
Gyógyszertár a kórháznál

Fogorvos
Július 26-27-én, szombat-vasárnap

MUDr. Šesták Ferenc
Cukorgyári u. 23., tel.: 56 34 551

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
július 22-én az alábbi személyek
adtak önkéntesen vért:
Ladislav Bódy, Branko Bakša,
Jaroslav Turis, Zuzana
Hazuchová, Miroslav Soukup,
Peter Drak, Juraj Gál, Adrian
Durec Rimaszombatból, Martina
Pavlová, Alena Ivaníková Feledről,
Peter Kováčik, ifj. Peter Kováčik
Berzétekőrösről, Štefan Komora,
Dušan Širák Cserencsényről,
Ladislav Mikloš Oldalfaláról,
Zuzana Ručkayová, Pavel Koščo,
Igor Perenčay Nyustyáról, Dušan
Demeter, Ján Vlček, Želmíra
Štefková Klenócról, Tomáš
Malatinský Kecegéről, Jaroslav
Plaucha Kétkeresztúrról.
Először adott vért: Eva
Ambrúžová Harkácsról, Lenka
Lásová Rimaszombatból, Ladislav
Szeleczky Zádorfalváról.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Július 31-én és augusztus
1-2-3. között 19.00 órától
Narnia Krónikái:
Caspian herceg
Egy év telt el Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény története
óta, s Narnia Királyai és Királynői
meglepve tapasztalják, hogy ebben
a csodás lényekkel teli világban
1300 év telt el narniai idő szerint,
mióta itt jártak. Távollétük alatt a
birodalom aranykora véget ért, a
világot most a Telmarinok uralják,
élükön a gonosz Miraz királlyal,
aki nem ismer kegyelmet. A gonosz
uralkodót csak a jogos trónörökös,
Caspian herceg, a lázadók vezére
győzheti le, aki visszaállíthatja a
régi rendet. Narnia lakói és különös
lényei a két bátor lovag, Caspian és
Peter vezetésével szállnak harcba,
visszaállítsák a birodalom régi
tündöklő fényét és dicsőségét..

Meghívók
Elveszett erkölcsök
a Zsákszínházban
A füleki Zsákszínház Martin McDonagh Elveszett
erkölcsök c. darabját mutatja be a Vigadóban augusztus 3-án vasárnap 19.00 órától a Vigadóban. További
előadások augusztus 9-én és 10-én 19.00 órától, 15-én
a Palóc Napok műsorában 20.00 órától a Vigadóban,
16-án 16.00 órától a Vigadóban. Az előadást Mázik
István és Nagy András rendezték, szereplők: Balázs
István, Gulyás László, Nagy András és Bódi Andrea.

XIII. Nógrádi Nemzetközi
Folklór Fesztivál
A füleki Városi Művelődési Központ szeretettel meghívja Önöket 2008. augusztus 2-án (szombaton)
a füleki várudvarba a XIII. Nógrádi Nemzetközi
Folklór Fesztiválra, melynek a programja a következő: 19.00 – 21.30 „Szomszédolás” – folklórműsor,
melyben közreműködnek: VESELIE Néptáncegyüttes
– Bulgária, YEDIRENK Néptáncegyüttes – Törökország, KONIAKÓW Néptáncegyüttes – Lengyelország,
KARANCS Néptáncegyüttes – Magyarország, RAKONCA Néptáncegyüttes - Szlovákia – Fülek; 21.30 – 24.00
– Táncház. Belépő: felnőtteknek 50,- Sk, gyerekeknek,
nyugdíjasoknak 20,- Sk. A találkozót a salgótarjáni
Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési
Intézet, valamint a füleki Városi Művelődési Központ
rendezi a SzK Kulturális Minisztériumának a támogatásával. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Letavy - augusztus 10-17. között
Idén augusztus 10. és 17-e között rendezik meg
Krokaván a képzőművészek, irodalmárok, fényképészek, színi-előadók táborát, a LETAVY-t, immár 23.
alkalommal olyan tehetségeket várnak a „művészhétre”, akik szeretnék kibontani művészet iránt érzett
elkötelezettségüket. Ebben az évben a szervezők – a
Városi Művelődési Központ, az Oximoron p.t., a
Gömör-Kishonti Közművelődési Intézet – 13 műhellyel
készülnek, melyek professzionális vezetői biztosítják
a minőségi alkotást. Európa különböző tájairól több
mint 300 résztvevőre számítanak. A táborral kapcsolatos aktualitásokról, árakról, egyéb programokról,
elérhetőségekről mindenféle információ megtalálható
a www.letavy.howgh.sk honlapon.

Felhívások
Tűzveszélyek lehetnek
A rimaszombati Tűzoltók és Mentők Kerületi Igazgatóságának Testülete értesíti a lakosokat, hogy a nyári
időszakban a kánikula és a szárazság miatt tűzesetek
történhetnek. A legveszélyeztetettebbek az erdők.
Ezért kérik a lakosokat a tűzvédelmi előírások betartására, ellenkező esetben a szabályok megsértője ellen
eljárás indul. Külön megkérik a kisgyerekes szülőket,
hogy fokozottan figyeljenek csemetéikre a nyári szünetben. VH_33

Czinka Panna Prímásverseny
A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya,
Sajógömör község önkormányzata és a Gömör-
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Kishonti Művelődési Központ meghirdeti a IX. Czinka
Panna Prímásversenyt, amelyre 2008. szeptember
6-án, szombaton kerül sor 10.00 órától a sajógömöri
kultúrházban. A verseny már hagyományosan három
versenyfeladatból áll: kötelező mű előadása (Vittorio
Monti: Csárdás), szabadon választott nótacsokor
(andalgó, hallgató, csárdás) előadása és nótaénekes kísérete (hallgató és csárdás). Érdeklődni és jelentkezni
írásban illetve telefonon augusztus 25-ig a következő
címen lehet: Oblastný výbor Csemadoku, Jesenského
5, 979 01 Rimavská Sobota, telefon: 047 56 31095,
mobil: 0907 871 451 – Povinszky Elvira.

III. Nyári Balogvölgyi Fesztivál
A Csemadok Bátkai Alapszervezete és Bátka Község
Önkormányzata szeretettel meghívja Önt a III. Nyári
Balogvölgyi Fesztiválra, amely 2008. augusztus
23-án, szombaton 10. órakor veszi kezdetét a Bátkai
Alapiskolában. Program: 10.00 – 11.00 Gyülekező *
11.00 – 12.00 Megnyitó * 12.00 – 15.00 Alkotóműhely
* 15.00 – 16.00 Manóház – vetélkedőkkel tarkított
játékos koncertműsor gyerekeknek és felnőtteknek
a Manóband zenekar, Balla Igor énekes-műsorvezető
és Kövesdi Károly költő közreműködésével. A népművészeti kiállítást, mely a Balogvölgy népművészeti alkotásait hivatott bemutatni, 20.00 óráig lehet
megtekinteni. A szervezők várják mindazok jelentkezését, akik a kézművesség bármely területén (hímzés,
horgolás, csipkekészítés, kötés, fafaragás, kovácsmesterség,...) tevékenykednek, és az alkotás örömében
szívesen osztoznának másokkal is. Jelentkezni 2008.
augusztus 2-ig a következő címen lehet: Csemadok
Asz, Bátka 262, 98021, e-mail: agnesa66@inmail.sk.
További információk: 0908 460 003. A rendezvényt
a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma
támogatja.

III. Kulcsár Tibor Vers- és
prózamondó verseny
A Pozsonyi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, a Magyar Köztársaság Kulturális Intézete és a
Pozsonyi Casino mellett működő VIDÉO Alapítvány
2008. november második felére meghirdeti a III. Kulcsár Tibor Vers- és prózamondó versenyt. A verseny
első évfolyamának meghirdetésekor a szlovákiai
magyar irodalom alkotásainak megszólaltatása és népszerűsítése volt a szervezők célja, valamint tisztelegni
szerettek volna Kulcsár Tibornak, az iskola kiváló
pedagógusának emléke előtt. Az 1938-ban született
Kulcsár Tibor az idén ünnepelné 70. születésnapját,
emiatt a nevét viselő verseny III. évfolyamát az emlékének szentelik. A versenyt az alapiskolák nyolcadik
és kilencedik osztályos tanulói, a négyosztályos
gimnáziumok diákjai, a nyolcosztályos gimnáziumok
harmadikos és negyedikes, valamint felső tagozatos
diákjai számára hirdették meg két kategóriában. A
versmondók egy szlovákiai magyar költő (ajánlott
Kulcsár Tibor), a prózamondók egy szlovákiai magyar
író (ajánlott Grendel Lajos) alkotásával indulhatnak
a versenyen. A versenyre jelentkezni a gimnázium
címén vagy a kulcsarm@gdunaba.sk címen lehet (a
jelentkezési lap megtalálható a www.gdunaba.sk
honlapon). A jelentkezés határideje 2008. október 24.
Elérhetőségek: ZŠ a Gymnázium s VJM – Pozsonyi
Magyar Tannyelvű AI és Gimnázium, Dunajská 13. 814
84 Bratislava. Az iskola titkárságának telefonszáma:
02/52964315, fax: 02/52927769.
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Hirdetés

Állás
• Pincér(nő)t felveszünk. Tel:
0907 251 478
868-29			
• Teherautó vezetésére sofőrt
felveszek. Tel: 0903 515 109
795-29 			
• Szlovák-polgári nevelés szakos
tanár állást keres. Tel: 0907
098 357.
931-29

Ingatlanok
• Eladók lakások, házak Rimaszombatban, Losoncon...
www.realityexkluziv.sk
850-35				
• Két és háromszobás lakás
Besztercebányán eladó. Tel:
0918 797 715, www.sureality.eu
870-29
• Építkezési telek családi ház
építésére Rimaszombat Tamásfala részében eladó. Tel.: 0948
114 784
1654-29
• Családi ház eladó Nagytöréken
200 m2-es telekkel. Tel: 0908
669 647, 0903 346 733.
923-29				
• Teljesen felújított, Rimaszombat központjában található 3
szobás lakásomat családi házra
cserélném.Tel: 0903 932 764
939-29				
• Saját tulajdonban lévő egyszobás lakásomat eladom. Tel:
0907 113 379
952-29				
• Albérletbe lakom a Nyugatlakótelepen lévő egyszobás
lakásomat Tel: 5621 350
962-29
• Garzonlakás eladó Rimaszombatban a Rima lakótelepen. Tel:
0948 010 379
991-30
• Kétszobás lakás eladó Rimaszombatban, a Nyugat-lakótelepen. Tel: 0908 911 735
995-30

Állatok
• Nyúl eladó. Tel: 0907 036 585
869-29			
• Három hónapos, féregtelenített és beoltott szuka és kan
francia buldog eladó. –Tel: 0908
260 932, 0910 533 919
901-29
• Bígle fajtájú két kiskutya eladó
– csak együtt. Tel: 0908 214 830

2008. 7. 28.

943-29
• Bernipásztor kutyakölykök
eladók. Tel: 0907 658 335
1003-30
• Eladó családi ház nagy kerttel
Rimaszombatban - Tamásfalában (Malá 3.). Tel: 0907 761 060
1004-30

Szolgáltatások
• Szállítás autóval – Fiat Ducato
1 300 kg-ig. Tel: 0908 948 971
653-33
• Kavicsot, homokot és követ
szállítok kedvezményes áron.
Tel. 0908 495 173, 047/56 94 226.
953-39			
• Minden édesszájút szeretettel várunk új cukrászdánkba
a Felkelés utcában megnyílt „U
Tatiany vo dvore”-ba (az Élelmiszeripari Középiskola volt cukrászdája az Ivet ékszerbolt mellett). Friss sütemények naponta,
de tortasütést is vállalunk.
Újdonság – torta ehető képpel.
Az összes sütemény klasszikus nyersanyagból, hagyományos recept alapján Tatiana
Longauerová cukrászműhelyében készül. A sütemények mellett illatos kávét, üdítőitalokat,
fagylaltot, gyümölcspoharakat,
koktélokat és más finomságokat
kínálunk. Mindenkit szeretettel
várunk.
967-30
• Könyvelés vezetése. Tel: 0911
846 062
649-30

Egyéb
• Jóslás kártyából (múlt, jelen,
jövő), Cserencsényi utca 22.
(a munkaügyi hivatal mellett)
Rimaszombatban. Munkanapokon 9.00 tól – 16.00-ig.
Tel.: 0915 228 482
658-29
• Eladó mérleg 200 kg-ig. Tel:
047/55 92 270
916-29				
• Eladó 400 db. európaletta, 180
Sk/db-ért vagy kicserélem ócskavasra. Tel: 0908 941 19
2922-29				
• Eladó Bosh Professional vésőkalapács teljes tartozékkal,
ezenkívül elektromos köteles
emelő 400 kg teherbírással 5 m
magasságig forgókarral, érvényes garancialevéllel.Tel: 0903
163 623

957-30				
• Egy gazdag 73 éves özvegyasszony társat vagy gondozót
keres. Cím a hirdetőirodában.
Tel: 0908 156 689
937-29
• Kedvezményes áron eladok jó
állapotban található ülőgarnitúrát és új konyhabútort. Sürgős.
Tel: 0907 077 196
988-30

Autó – motor
• Jó állapotban lévő Škoda
Felíciámat kicserélem LIAZ
706-ra vagy ócskavasra. Tel:
0908 941 192
920-29				
• Eladó YAMAHA 750 CHOPER,
gy. év 96., ára 140 000,- Sk vagy
kicserélem ócskavasra. Tel: 0908
941 192
921-29				
• Eladó AUDI 80 DIESEL, gy. év
1983, a szükséges papírokkal,
vizsgálatokkal (TK emisná,
ťažné, elektróny + pótalkatrészek). Ára 27 000,- Sk, alkudni
lehet. Tel: 0910 337 595
928-29				
• Eladó FELICIA PICK UP, gy. év
98, 1,6 MPI + megegyezés lehetséges. Tel: 0911 183 786
954-29

EUROMOTEL
Restaurant

Kassai út, Rimaszombat
meghívjuk Önt:

NYÁRI
ÍNYENCSÉGEKRE
OLCSÓ
ELSZÁLLÁSOLÁS
Tel.: 047/56 22 517,
0905 745 308
www.euromotel.sk
Bérbe adok:
- raktárt rámpával az STK épületében
- irodákat az STK areáljában
Tel.: 0907 830073
2016

Palatetők,
lapostetők csapadék elleni szigetelése, hőszigetelés.
Részletre is.
Tel.: 0911 759 238
2179-29

Felhívások
Gortva község versenyeljárást hirdet
1. a gortvai magyar tannyelvű alapiskola
2. a gortvai magyar tannyelvű óvoda igazgatói posztjára.
Szakképzettségi feltételek: • teljes főiskolai végzettség az SzNT 46/1996
törvénye értelmében • legkevesebb 5 év pedagógiai gyakorlat • személyes
és erkölcsi feltételek • a poszt sikeres betöltéséhez szükséges menedzseri
képességek • az iskolai és közgazdasági törvények ismerete
A pályázati jelentkezéshez csatolandó mellékletek: 1. a végzettséget és az 5
éves pedagógiai gyakorlatot igazoló okmány 2. életrajz 3. az iskola fejlesztésének tervjavaslata 4. feddhetetlenségi okirat (három hónapnál nem

régebbi) 5. kitöltött személyi kérdőív

A jelentkezéseket 2008 augusztus 20-ig az alábbi címre küldjék:
980 02, Obec Gortva 138. A borítékra írják rá: Výberové konanie

Upponyi Matematikai Tanulmányi Tábor
Figyelem! Időpontváltozás! A matematikai tanulmányi tábort augusztus
5-15. között rendezik a festői szépségű Uppony községben, amely félúton
helyezkedik Ózd és Kazincbarcika között, a Bükk hegység keleti nyúlványán. Akik szeretik a matematikát, fizikát és csillagászatot egybevéve, s
szeretnének szórakozva tanulni Pólya György, a problémamegoldás mestere
nyomdokai lépve, akkor mindenképpen itt a helyük. A szervezők középiskola diákok jelentkezését várják. A jelentkezési kérelmeket a beérkezés
sorrendjében veszik figyelembe! Az oktatás nyelve és szelleme magyar, s
ezt érdemes szem előtt tartani! Bővebb információ a www.tamassuli.mlap.
hu honlapon vagy a dr. Tamás Gyulától a tamassuli@freemail.hu vagy a
xmathesr@legnet.hu e-maileken ill. +36 48 313 528 telefonszámon kérhető.

Pihenő

2008. 7. 28.
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Kerti munkák
a 31. hétre

Lapszélre

Tompa
Homoly Erzsébet
szerkesztő

Rimaszombatban látta meg a napvilágot!
Szülővárosában tere van, két iskola is viseli a
nevét, országos szavalóverseny, illetve polgári
társulás – klub őrzi az emlékét! S valahogy az
uborkaszezon mégis tompává tette a lelkeket
Tompa Mihály iránt. Az utolsó éveiben Hanván
szolgáló papköltő 1868. július 30-án, azaz 140
évvel ezelőtt hunyt el. Szerkesztőségünk még
nem kapott meghívót semmilyen megemlékezésre. Nincs is tudomásunk róla, bevallom, én
is szlovák testvérlapunk konkurens lapjában(!)
lettem rá figyelmes. Egyébként meg alig bírjuk

a rendezvények meghívóját közölni, főképpen
így nyáron, annyi fesztivál váltja egymást. A
minap egy rádióbeszélgetésben fülembe jutott
Vadkerty Katalin történész igazán helyénvaló mondata, amelynek a lényege ekképpen
hangzott: Ennek a sok nyári akciónak meglesz-e
a téli gyümölcse? Nekem is csak ennyi a kérdésem. Ja, meg az a kérésem, hogy tegyék lehetővé, hogy jövő héten beszámolhassak a Gömöri
Hírlap hasábjain Tompa Mihály költőóriásunknak az emlékére rendezett akciókról is.

Megkérdeztük a szakembert
Több olvasónk is kérdezte: Hogyan védekezhetünk
a csigák kártétele ellen? Olvasói kérdésünkre Farsang
István kertészeti tanácsadó válaszol:
Kerti növényeinket többnyire a „tarajos házatlancsiga-félék” családjába tartozó csigák
károsítják. Jellemző rájuk, hogy nem hordanak meszes anyagból készült csigaházat.
Általában a párás, nedves időjárás, illetve
a nedves környezet kedvez elszaporodásuknak.
A meztelencsigák nyálkás váladékot, ún. csiganyálat választanak ki, mely megszáradás után
fénylő csíkként marad vissza, ez kártételének
felismerését megkönnyíti. Kertészeti kártevőként a következő fajok jöhetnek számításba:
Pincelakó házatlancsiga (A csiperkegomba és
a raktározott zöldségfélék kártevője. Főleg
pincékben él.), Nagy házatlancsiga (A legkülönbözőbb szabadföldi és üvegházi növényeket
támadja, de raktári kártevőként is felléphet.
A leveleket rágásával szabálytalanul átlyuggatja.
Kifejlett egyede elérheti akár a 20 cm-t is. Színe
szürkés vagy barnás-fekete.), Magyar házatlancsiga (Föld alatti növényrészekkel – hagymákkal és gumókkal táplálkozik. Teste 40-60

he

Tompa Mihály

Alkonyatkor

Kép: moly

A letermett őszibarackfákon végezzük el
a hajtásválogatást, a korona belseje felé
növekvő, túl sűrűn álló és a gyenge hajtásokat tőből vágjuk ki. Az őszi érésű gyümölcsfák a termés súlya alatt széthajlanak,
ezért az ágaikat alsó harmadukon rúddal
támasszuk alá. A hullott gyümölcsöt szedjük össze és semmisítsük meg. A telepítendő szamóca helyét most már haladéktalanul készítsük elő, talaját tápanyagokkal
töltsük fel. A telepítéshez használjunk
egészséges, károsítóktól mentes szaporítóanyagot. A letermett málnavesszőket
távolítsuk el, A málnagubacs-szúnyog által
károsított, megvastagodott hajtásokat is
vágjuk ki és égessük el. A szilvaféléket
védjük a kaliforniai pajzstetű és a szilvamoly ellen. A cseresznyét és a meggyet is
védjük a kártevőktől és a kórokozóktól.

Szőlő

mm hosszú és 5 mm széles. Nedves időjárás
esetén a talaj felszínére is feljönnek, de csak
rövid időre.), Kerti házatlancsiga (Kimondottan
sok-tápnövényű faj. Majdnem minden zöldségfélét és dísznövényt károsít. Kedvenc csemegéje
a szamóca gyümölcse. Teste 4-5 cm hosszú,
színe változó. Tojásrakása – nedves időjárás
estén – egész nyáron át tart. Egy évben egy példánynak akár tízezer utóda is lehet.) Az említett
csigafajok elleni védekezéshez az engedélyezett
növényvédőszerek közül a MESUROL nevű készítményt használhatjuk, amely minden kertészeti szaküzletben megvásárolható. A vegyszer
használata előtt részletesen tanulmányozzuk át
a használati utasítást.
Tisztelt Olvasóink, ha Önöknek is van ehhez
hasonló, vagy egészen más – gazdasági, szociális, kulturális vagy akár egészségügyi kérdése,
akkor juttassák el azt szerkesztőségünkhöz, s mi
megkérdezzük a szakembert.

Tünődve állok én
Az est sugárinál,
Midőn a nap sötét
Hegyek mögé leszáll;
Kérdem: ha életünk
Fáklyája majd elég,

Gyümölcskert

Ujabb dicső korány
Reá derűl-e még?
És a vak éj után
Ragyogva kél napunk;
Jelenti: álmaink
Után – feltámadunk.

Végezzük el a szőlőtőkék harmadik kötözését. A tőkék belseje szellős maradjon!
A csemegeszőlőt öntözzük. Irtsuk a gyomokat. A kórokozók ellen folyamatosan
védekezzünk. Jégverés esetén 12-18 órán
belül permeteznünk kell a szürkerothadás
és a fakórothadás ellen.

Zöldségkert
Még ültethetünk rövid tenyészidejű
fejeskáposzta és karalábé palántákat.
Folytassuk a rövid tenyészidejű zöldborsó vetését. A földimogyorót töltsük fel.
A zöldjéért hajtatható petrezselyem magját
most vessük. A paprikát védjük a baktériumos levélfoltosság ellen, a zellert pedig
a szeptóriás levélfoltosság és a takácsatkák ellen. E heti vízadagok: paradicsom
30 mm, paprika 40 mm, uborka 30 mm,
fejes- és kelkáposzta valamint karfiol és
bimbóskel 30-40 mm, karalábé 20 mm,
fejes saláta 10 mm, másodvetésű zöldbab
30 mm + naponta 5 mm frissítő öntözés,
csemegekukorica 40 mm, gyökérzöldségek
265 mm, zeller 35 mm, cékla 30 mm.

Virágkert
Vetjük a kétnyáriak és az évelők magvait
szaporító-ládába. A korábban vetetteket
már tűzdeljük. A vetést árnyékoljuk.
Gyökerezhetünk örökzöldeket félfás dugványokkal. A dugványoknak biztosítsunk
legalább 80 %-os páratartalmat.
Farsang István
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I. Nemzetközi Íjászverseny Rimaszombatban - felhívás

A

Bástya Egyesület mellett működő Bástya
Íjász Klub augusztus 16-án Rimaszombatban, a Zsánó patak mentén a szabatkai
erdőben rendezi meg I. Nemzetközi Íjászversenyét.

A 2004-ben alakult Bástya Egyesület mellett
tavaly hoztuk létre a Bástya Íjász Klubot, hogy
Rimaszombat és vidéke ifjúságával és lakosságával egy újabb aktív sportot ismertessünk
és kedveltessünk meg, illetve hogy hasznos
szabadidőtöltést kínáljunk fel. Rimaszombat
közönségének már többször is bemutatkoztunk
a Városnapokon vagy a vásárokon. Klubunk
tagsága egyre bővül. Több hazai és nemzetközi

versenyen vettünk már részt, s öregbítettük
Rimaszombat hírnevét, hiszen tagjaink nem
egyszer arany, ezüst vagy bronz éremmel
tértek haza. Ezeken a versenyeken felbuzdulva,
magunk is úgy döntöttünk, hogy megrendezzük idehaza is az I. Nemzetközi Íjászversenyt,
melyre úgy hazai, mint külföldi résztvevőket is
várunk.
Versenyzőinknek Rimaszombat határában
a Zsánó patak mentén, a szabadkai erdőben
építjük ki a 3D jellegű vadászverseny pályáját –
20 db 3D célponttal egy körben, célonként két
lövéssel. A versenyre előnevezés is lehetséges
v1.vercajch@vercajch.sk vagy a tibor.levay@

rsnet.sk címeken legkésőbb augusztus 15-ig.
A kategóriák a következők: Pusztai/nomád íj,
Vadászreflex, Long bow, Olimpiai íj, Csigás íj,
Hunter, Számszeríj, ezeken belül is minden
korosztály jelentkezését várjuk. (Senior 400,Sk /3000 Ft/, Felnőtt 400,- Sk /3000 Ft/, Junior
300,- Sk /2400 Ft/, Gyerek 150,- Sk /1200Ft/,
Mini 50,- Sk /400 Ft/. Előnevezés esetén 50
Sk /400 Ft/ a kedvezmény. A nevezési díj
tartalmazza az ebédet. A kísérők részére 60 sk,
vagy 500 Ft térítés ellenében ebéd igényelhető.
A rendezvény ideje alatt a helyszínen büfé üzemel. Abban az esetben, ha kategóriánként nincs
5 versenyző, fenntartjuk a kategóriák összevonási lehetőségét!
A verseny programja a következő: Nevezés:
8.00 - 10.00, Megnyitó, csoportbeosztások:
10.00 - 10.15, Versenykezdés: 10.30, Ebéd: 14.30
- 16.00, Díjkiosztás: 16.00-16.30. A legeredményesebbek érem, oklevél, serleg díjazásban
részesülnek (kategóriánként, min. 5 résztvevő
esetén). Bővebb információ a www.balogvolgy.
polgarinfo.hu honlapon vagy a 00421 905
382851, 00421 908 041884 telefonszámokon
kérhető.
A versenyen való részvétel önkéntes, mindenki
a saját felelősségére indul. Szeretettel várjuk
az íjászokat és az íjászat iránt érdeklődőket
egyaránt.
ifj. Lévay Tibor, fotó: archív

Az I. labdarúgóliga őszi idényének sorsolása
befejezés az előző számból
11. FORDULÓ – október 4., szombat, 14.30:
Nagymihály–Inter Pozsony, Ipolyság–
Rimaszombat, Homonna – Podbrezová
(Zólyombreznó); 19.30: Privigye–Rózsahegy B.
Október 5., vasárnap, 10.30: Dunaszerdahely
DAC B–Trencsén, Kassa B–Losonc.
12. FORDULÓ – október 18., szombat, 14.00:
Nagymihály – Losonc, Ipolyság – Privigye,
Homonna – Inter. Október 19., vasárnap, 10.30:
DAC B–Podbrezová (Zólyombreznó), Kassa B–
Rimaszombat, Rózsahegy B– Trencsén.
13. FORDULÓ – október 25., szombat, 10.30:
Inter–DAC B; 14.00: Losonc – Homonna,
Ipolyság – Rózsahegy B, Rimaszombat
–Michalovce, Podbrezová (Zólyombreznó) –
Trencsén, Privigye – Kassa B.
14. FORDULÓ – november 1., szombat,
13.30: Nagymihály – Privigye, Homonna–
Rimaszombat; 18.00: Trencsén–Inter Pozsony.
November 2., vasárnap, 10.30: DAC B– Losonc,
Rózsahegy B–Podbrezová (Zólyombreznó),

Kassa B– Ipolyság.
15. FORDULÓ – november 8., szombat, 10.30:
Inter Pozsony –Podbrezová (Zólyombreznó);
13.30: Losonc– Trencsén, Ipolyság –
Nagymihály, Rimaszombat –DAC B, Privigye–
Homonna. November 9., vasárnap, 10.30: Kassa
B– Rózsahegy B.
16. FORDULÓ – november 15., szombat,
13.30: Homonna–Ipolyság, Podbrezová
(Zólyombreznó)– Losonc, Nagymihály–Kassa B;
18.00: Trencsén–Rimaszombat. November 16.,
vasárnap, 10.30: DAC B– Privigye, Rózsahegy
B–Inter.
17. FORDULÓ – november 22., szombat, 13.00:
Lučenec–Inter Pozsony, Ipolyság–DAC B,
Rimaszombat –Podbrezová (Zólyombreznó),
Nagymihály–Rózsahegy B, Privigye–Trencsén.
November 23., vasárnap, 10.30: Kassa B–
Homonna.
18. FORDULÓ – november 29., szombat, 10.30: Inter Pozsony–Rimaszombat;

13.00: Homonna– Nagymihály, Podbrezová
(Zólyombreznó)– Privigye; 18.00: Trencsén –
Ipolyság. November 30., vasárnap, 10.30: DAC
B– Kassa B, Rózsahegy B– Losonc.

Figyelem!!!
A Városi Futball Klub július
26-án, szombaton Nagymihály
(Michalovce) csapata ellen lejátszott
mérkőzés beszámolóját lapunk 8.
oldalán olvashatják.
A VFK augusztus 2-án, szombaton a
3. fordulóban hazai pályán Homonna
csapatával mérkőzik meg.
szerk.

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 (e-mail: gomorihirlap@
rimavskasobota.sk). A szerkesztőség címe: 97901 Rimaszombat (Rim. Sobota), Svätopluk u. 5, P.O.Box 79. Hirdetési iroda: Dana Vojteková (tel. 56 04 673, fax: 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. Engedélyszám: 2/2000. Terjeszti: A Mediapress
és magánterjesztők. Kapható: a rimaszombati és a tornaljai Tompa Mihály Könyvesboltban is.

