Az elmúlt napok
margójára
Május első napjai már
hagyományosan a Városnapok jegyében teltek.
A kétnapos ünnepség remek időben zajlott gazdag
kultúrműsorral, tavaszi
vásárral, s az idei Városnapok csúcspontját és
megkoronázását a Városi Képviselő-testület ünnepi ülése jelentette, amelyen átadtuk a városdíjakat és a polgármesteri
elismeréseket.

A 2018-as Városnapok jegyében teltek május első napjai, amelyen átadták az idei Városdíjakat és bőséges kultúrműsor és egyéb rendezvények várták Rimaszombat és a régió lakóit.
Városdíjat vehetett át Pelle Tibor is. Nem feledkeztek el a második világháború befejezésének
73. évfordulójáról sem.
Képes összefoglalónk lapunk 2. és 3. oldalán.
Fotó: gecse

Fotó: gecse

Május – a munka ünnepe, de a májusfaállitás és a tábortüzek időszaka is.

Megható pillanatoknak lehettek részesei azok, akik eljöttek az ünnepi ülésre, s
együtt örülhettek az ünnepeltekkel, így a
városdíjas Darina Zajacová nyugalmazott
tanárnővel, Pelle Tiborral, a cukorgyár egykori igazgatójával, Daniela Rapavá fotográfussal és csillagásszal, vagy a polgármesteri
elismerést átvevő Sinkovics Lászlóval, a
kórház egykori igazgatójával, Jávorszky Tibor öregcserkésszel és Szőke István egykori
városi képviselővel, akik a többi díjazottal
együtt meghatódva vették át a polgármester kezéből a megérdemelt kitüntetéseket a
város érdekében végzett munkájukért. Az
ünnepségen jelen voltak négy testvértelepülés vezetői is Magyarországról és Lengyelországból, fájóan hiányoztak viszont
a helyi képviselő-testület egyes tagjai, akik
nem vették a fáradságot, hogy megtiszteljék az ünnepelteket, s fütyültek a szervezők
lelkes és hosszas előkészületeket igénybe
vevő munkájára is. Volt olyan képviselő is,
aki megjelent ugyan, de elfelejtett tisztességesen, az alkalomhoz méltóan felöltözni,
ezzel is kifejezve „véleményét” a polgártársairól és az ünnepeltekről…
Az ünnepek elmúltával a város is visszatért
a hétköznapok forgatagába, s folytatódnak
az előkészületi munkák a nyári turistaidényre. A Városi Közterület-fenntartó Vállalattal közösen szépítjük a kurinci Zöld
Víz Üdülőövezetet, amelyet a Szlovák Televízió jóvoltából már naponta láthatnak az
Élő panoráma című közvetítésben. Javában
zajlik az aszfaltozás is a városban, ahogy
a kerékpárút megvilágításán is dolgozunk.
Lázasan munkálkodunk a Városkert megújításán is, ahol június végén átadásra kerül
az új játszótér, amelyet a polgártársainknak
köszönhetően nyertünk a Žihadielko pályázatán.
A város éli nyugodt hétköznapi életét, s a
mi kötelességünk, hogy mindehhez megteremtsük az optimális feltételeket…
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Ünneplőbe öltözött a város

Május 5-én Rimaszombat évente ünneplőbe öltözik. 1335-ben ezen a
napon kapta kiváltságait Károly Róberttől. A kivételes nap az idén is
alkalmat adott az ünneplésre és az emlékezésre, a városdíjak és polgármesteri díjak átadására, s nem utolsósorban a városi kiállítótermek is új
tárlatokkal készültek az ünnepre.

jelenlétében (többek között Ózd, Tiszaújváros, Putnok és a lengyelországi
Świętochłowice) átadták Šimko József polgármester nyilvános elismeréseit
is, amelyet Jávorszky Tibor Zoltán öregcserkész, Sinkovics László főorvos,
volt kórházigazgató, Szőke István volt városi képviselő, a Via Nova Gömöri
Ifjúsági Csoportja és Elene Nebusová, a Matica slovenská helyi szervezetének a titkára vehetett át. Huszonkilencen részesültek emlékplakettben a
város érdekében kifejtett sokéves, áldozatos munkájukért, így többek között
Radnóti József, a helyi Lokomotíva birkózóklub vezetője, Ľubomír Šárik
színházi szakember, a Városi Művelődési Központ volt igazgatója és Brindza Tibor volt városi képviselő részesült az elismerésben.

A két nap alatt nemcsak a helyi oktatási intézmények és kulturális csoportok
mutatkoztak be a májusi nyárban a Fő téren, de az egyik fő attrakció az idén
is a kétnapos tavaszi vásár volt, ahogy szinte mindegyik kiállítóterem új tárlatot nyitott a jeles nap alkalmából. A Turisztikai Információs Központban

Rimaszombat területe már a bronzkortól folyamatosan lakott volt. Első ismert, 1268-as írásos említésekor Szombathely (Zumbothel) már kiváltságos
helynek számít, mert a kalocsai érsek birtokának, az ún. rimai ispánságnak
a központja volt. Maga a Szombathely elnevezés a szombati napon tartott
hetivásárra utal. A város az azóta eltelt évszázadok során volt jobb és ros�szabb helyzetekben egyaránt, az ún. rendszerváltás utáni időszakban sajnos a
rosszabbik énjét éli. Gömör központja hosszú évek óta magasan első a munkanélküliségi listán, a fiatalok jelentős része megélhetés miatt nyugatabbra
költözött, a város létszáma folyamatosan csökken, ma már a 22 ezret is alig
éri el, úgy, hogy nagyon sokaknak ugyan még itt van bejelentve az állandó
lakhelyük, de legfeljebb már csak látogatóba járnak haza.

Az élet azért nem állt meg, az itt lakók, a másutt is jellemző kisvárosi allűröket leszámítva küszködnek és próbálják menteni a menthetőt. S ahogy Márai
Sándor írja, ha eljönnek az ünnepek, akkor ünneplőbe öltöznek. A Városnapok alkalmából évente átadják a Varosdíjakat, a polgármesteri díjakat és
elismeréseket. Nem volt ez másképp az idén sem, a Városi Képviselő-testület április 24-iki ülésén döntött titkos szavazással döntött a 2018-as Városdíjakról, amelyet a testület ünnepi ülésén adták át, mégpedig Pelle Tibornak,
Daniela Rapavának és Darina Zajacovának. A testvérvárosok képviselői

a Rimaszombat és környéke madártávlatból című tárlatot nyitották meg, a
Gömör-Kishonti Múzeumban Karol Pajor klenóci antifasisztára emlékeztek,
aki a második világháború alatt több száz ember életét mentette meg, a Városi Galériában egy ifjú selmecbányai képzőművész, Juliana Mrvová kiállításának megnyitójára került sor, ahogy a Városi Művelődési Központban
található Ganevia Galériában Találkozások 2. címmel nyílt új kiállítás.
jdj, fotó: gecse és a szerző
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Pogány Erzsébet halálára

Több új kiállítás is köszöntötte az idei Városnapokat. A Ganevia Galériában
Svetlana Bornayová új tárlatát nézhetjük meg, a Városi Galériában Juliana Mrvová
állitott ki, míg a Gömör-Kishonti Múzeumban egy klenóci antifasiszta ellenálló,
Karol Pajer emlékkiállítása nyilt meg.

A Relax Szabadidőközpontban az idén is megrendezték a második világháborúra
emlékező járási műveltségi vetélkedőt, amelyen kilenc csapat indult.
Az első helyen a rimaráhóiak végeztek a rimaszombati Daxner Alapiskola és a
tiszolciak csapata előtt. A győztes csapat vehet részt az országos döntőben.

A Via Nova ICS Gömöri Ifjúsági Csoportja az
elmúlt években végzett sikeres munkájáért, rendezvények sokaságának megszervezéséért Šimko
József polgármester elismerését vehette át a
Városi Képviselő-testület idei ünnepi ülésén.

Május harmadikán nyílt napot
tartott a Halász utcai Óvoda,
amelyen mintegy 50 óvodásjelölt vett részt a szüleivel.

Megszűnés fenyegeti a Gömörország folyóiratot
A 2000-ben indult, negyedévenként megjelenő Gömörország című folyóiratot a megszűnés veszélye fenyegeti. Az ok
a Kisebbségi Kulturális Alap döntése – számol be a negyedévi lap jelenlegi helyzetéről B. Kovács István kiadó-főszerkesztő.
B. Kovács István elárulta, az elmúlt években kialakult gyakorlatnak megfelelően, visszafogott, reális költségtervezetet
készítettek. A Gömörország beterjesztett 11 356 eurónyi költségvetése esetében a Beke Zsolt,
Csanda Gábor, Lovász Attila, Molnár Anna és Sidó Árpád összetételű tanács az igényelt támogatásnak csupán 70%-át látta helyénvalónak és indokoltnak. Az Alap szabályzata szerint
a támogatásra javasolt összeg meghatározásánál a szakmai tanács köteles tekintettel lenni a
pontozás eredményére. A Gömörország pályázata a lehetséges 500 pontból 474 pontot kapott.
A lapgazda Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület, illetve a Gömörország szerkesztőbizottsága
nevében B. Kovács István ezúttal is köszönetet mond a lap szerzőiknek, olvasóinak és támogatóinak, hogy 18 éven át megtisztelték a Gömörországot a bizalmukkal. B. Kovács egyúttal
reméli, hogy ősszel lehetőség lesz egy összevont lapszám megjelentetésére.
jdj

Hónapok óta tudtuk, de azért reménykedtünk, hogy a megfordíthatatlan mégis visszafordítható. Még
nem is olyan rég beszélgettem vele
telefonon, tudtam, hogy nagyon beteg, rossz szokásom szerint mégis
én panaszkodtam, s ahogy mindig,
most is meghallgatott és próbált reményt önteni belém. Talán ő volt az
egyetlen, aki világnézeti különbségeink ellenére mindig
ragaszkodott hozzám, s elfogadta, hogy sok mindenben
egyetértünk, sok mindenben viszont nem. Pogány Erzsébet a szlovákiai magyarság egyik legfontosabb egyéniségeként hagyott itt bennünket. Fájón, nagyon fájón
korán, alig 58 évesen.
Hosszú évek óta ismertük egymást, talán a Bányiczki Mária által szervezett egyik Dialógusok konferencián találkoztunk. S talán nem is véletlenül. Bányiczki Mari is azok
közé tartozott – aki maga bár baloldali –, mégis össze tudott
hozni antagonisztikus ellentéteket is. Amíg bírta energiával,
s el nem lehetetlenítették, addig a Dialógusok az egyik legfontosabb regionális fórumként működött, amelyen évente
találkoztam Pogány Erzsivel is. 2003-ban aztán munkatársak lettünk, Csemadok titkárként ugyanis nem nagyon lehetett megélni akkoriban, s emlékszem, hogy az előző évben
szeptemberben jött némi pénz a szlovák kormánytól, s addig
bizony a szociális segélyemből kellett eltartani magamat és
a Csemadokot is. Pogány Erzsi viszont a Szövetség a Közös Célokért vezetőjeként nagyvonalú volt, s a következő
évre felvett fő állású munkatársnak, mindössze annyi volt a
feltétele, hogy intézzem el a saját magyarigazolványomat,
s teljesen szabad kezet adott a csemadokos munkához. Így
utólag visszagondolva talán eredményes évet zártunk, s
nem rajta múlt, hogy kifejezett kérése ellenére nem hos�szabbítottam meg a szerződésemet. Alig három év múlva
mégis összehozott bennünket a sors, amikor a Vasárnapot
is ott kellett hagynom, akkor hétvégi szerkesztői állást kínált az általa alapított felvidek.ma internetes portálnál. Ezt
követően évekig nem nagyon találkoztunk, de nem egyszer
hívtuk egymást telefonon, s ahogy előtte, most is elsősorban én panaszkodtam, s ő tartotta bennem a lelket.
Pogány Erzsébet 1959. december 19-én Pozsonyban született, tősgyökeres somorjai családban, s itt élte le az egész
életét a férjével, Tiborral, a lányaival és az unokáival. Pozsonyban, a Közgazdasági Egyetemen szerzett diplomát.
Budapesten a Magyarok Világszövetségében dolgozott
Csoóri Sándor és Dobos László idejében (s most ugrik be,
hogy a kilencvenes években itt ismerkedtünk meg talán),
Pozsonyban a Duray Miklós által irányított Együttélés politikai mozgalom központi irodájának vezetője volt. 2001-től
a Szövetség a Közös Célokért mindenese lett, s 2005-ben
elindította az első felvidéki magyar hírportált, a felvidek.
ma-t. Közben a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaságot
is irányította. 2010-ben Teleki Pál Érdeméremmel, 2014ben az Esterházy Emlékéremmel, 2015-ben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével, 2016-ban az Ex Libris Díjjal
tüntették ki.
Az elmúlt tíz esztendőben már szégyenteljesen keveset találkoztunk, de a telefonos beszélgetéseink nem szakadtak
meg. Jó volt hallani a mindig kedves, biztató szavait, amik
a legreménytelenebb pillanataimban is segítettek felállni a
padlóról. Amikor megváltam a Gömörilaptól, emlékszem,
még aznap este felhívott Prágából, hogy másnaptól nagyon
számít rám.
Kedves Erzsi, hihetetlenül jólesett, hogy akkor is gondoltál
rám, s bár különutas nézeteim miatt valószínűleg sokak szerint vagyok elfogadhatatlan, Te mégsem haboztál egy percig sem, s mindig a munkatársadnak tekintettél. Köszönöm.
Juhász Dósa János
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Az édesanyákat köszöntjük május elején

Magyarországon május első vasárnapján, Szlovákiában pedig egy héttel később köszöntik az édesanyákat. Tájainkon is szinte minden iskolában
ünnepeltek, de több civil szervezet sem feledkezett meg e jeles ünnepről.

Gömöri Kovács István
Édesanyának

Nemesradnóton Pósa Lajos édesanyjának a sírjánál emlékeztek.

Virágos tavasznak a legszebbik napján,
Hogy kezdjem a szavam drága Édesanyám?
Hogy kezdjem, hogy mondjam az üdvözlő verset,
amelytől nem mondtak soha-soha szebbet.
Mert amit a szívem összegyűjtött mára,
Olyan mint a május színes szivárványa,
Tele van arannyal, tele van csodával,
Tele az én Anyám drága mosolyával.
Az én gyermekségem, olyan, mint egy álom,
Benne jótündérként Édesanyám látom.
Oh, az ő mosolya, s keze simítása,
Vidám is puha is, mint a lepke szárnya.
Hogy ha beteg vagyok, mindig mellettem van,
S ezerszer is kérdi, hol fáj kisbogaram?
Homlokom simítja, a lázamat méri,
A legdrágább kincse, csak én vagyok néki.
Fehér ágyacskámat ő veti puhára,
S míg alszom a szobát lábujjhegyen járja,
S reggel, ha sietve futok az iskolába,
a kapuig kísér....... soká be nem zárja.
Így múlt el a tavasz fölöttem tizedszer,
Hej, pedig tudom, hogy másképp is lesz egyszer,
Én megfogok nőni! S öreg leszel majd Te!
S akkor már nem vehetsz halkan az öledbe
Kapuig sem kísérsz, nehéz lesz a lábad,
És csak nézed, nézed majd az őszi fákat,
De ne félj jó anyám, nem felejtem én el,
hogy nevelted lányod szíved melegével.
S virágos tavasznak
a legszebbik napján,
megcsókolom kezed
drága Édesanyám!

Külföldről is sokakat
vonzott az egyházasbásti majális

A Csemadok Tamásfalai Alapszervezete szervezésében május
5-én anyák és apák napi programot tartott a helyi Csemadok
házban, s az összegyűlt Csemadok tagoknak kedves kis programot készített. Máté Mária, a Csemadok elnöke köszöntötte
az összegyűlteket, Deme Krisztián szavalata után az Új Gömör
tagjai tánccal kedveskedtek, majd a rimaszombati ágostai evangélikus egyház esperesnője, Lisák Viktória mondott beszédet.
Kép és szöveg: Gecse Attila

2015-ben még csak egy egyszerű májusi főzőversenynek indult. Ma már Hazajáró hétvége és Majálisként emlegetjük a negyedik alkalommal nagy sikerrel megrendezett több napos akciót, amelybe belefért a bográcsfőző verseny, Hazajáró
túra Kenyeres Oszkárral és Jakab Sándorral, ahogy a Ramses és Rómeó Vérzik
koncert is.
A hazai csoportok mellett Nagyvázsonyból, Kosdról, Erdőkövesdről, Naszvadról is
érkeztek főzőcsapatok, akik közül a szakmai zsűri szerint a legjobbnak a medvesaljai
Bean Team bizonyult, akik csilis babot készítettek. A képzeletbeli dobogó második
fokára a Dunakanyarból érkezett kosdiak állhattak fel, akik savanyú szarvasragulevest főztek petrezselymes krumpligombóccal, míg a harmadik helyen az almágyi fiatalokból álló Kopasz sasok végeztek, akik káposztalevessel lepték meg a zsűrit.
Helyi kézművesek is várták az érdeklődőket (így Majoros Jácint méhész finomságai),
de a színpadon is váltották egymást az előadók. Nem hiányozhatott a rimaszombati
Szendrei Kukolík Rózsa sem, míg az est csúcspontja a Rómeó Vérzik volt, akiknek
előzenekaraként az ajnácskői-balogfalai Ramses szórakoztatta a közönséget.
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Hetvenötödik születésnapját
ünnepli Czapp György

Ahogy annak idején Blaha Lujza, a nemzet
csalogánya, úgy Czapp György is véletlenül
született Rimaszombatban. A második világháború vérzivataros éveiben édesapja Losoncon volt katonaorvos, de mivel ott szülészet nem volt, fia Rimaszombatban látta meg
a napvilágot.

A történet igazából 1938-ban kezdődött,
amikor erdélyi származású szülei a bevonulás után Losoncon találják magukat. Akkor már nem épp fiatal édesapja ugyanis
katonatiszt volt, s ide vezényelték, de mire
eszmélhetett volna, a visszavonuló magyar
csapatokkal együtt már menekültek is Nyugat felé. Hadifogság, majd szobi, visegrádi
csendes évek következtek, s a közben Rimaszombatban megszületett kisfiú itt tölti
a gyerekkorát. Két szentendrei gimnázium
után s pár év fizikai munka után végül felveszik az Iparművészeti Főiskolára, ahol
matek nem kellett (ezzel ugyanis ki tudták
volna üldözni a világból), s ipari formatervező lesz. Az Élelmiszergépgyártó Vállalatnál
lesz ipari formatervező, de ő tervezi 1986ban az első mogyoródi Forma 1-es verseny
plakátjait is. A rendszerváltozás utáni időkben az elsők között sajátítja el a számítógépes tervezés alapjait. Tanít is az Iparművészetin, de amikor rájön, hogy már nem a diák
néz fel a tanárra, hanem a tanár örülhet, ha
a diákja szóba áll vele, abbahagyja. Ferenczy Noémi- és Dózsa Farkas András díjjal
ismerik el a munkásságát. Venczel Verával
1971-ben az Egy óra múlva itt vagyok című
film forgatásán futottak össze. Azóta tart a
kapcsolatuk, s ahogy mondja, ezt annak is
köszönhetik, hogy mindketten ugyancsak
visszahúzódóak, ő évtizedekig otthon dolgo-

„Véletlen, hogy Rimaszombaton születtem” – mondta mindannyiszor, amikor arra
kértem, adjon interjút, hisz mi minden itt
született vagy innen elszármazott gömörire
nagyon büszkék vagyunk. S ha nem ismerkedem meg már jó két évtizede a feleségével, akkor valószínűleg máig sem derül ki,
hogy városunknak van egy neves művésze,
aki büszkén vállalja fel, hogy Rimaszombatban született. A feleség pedig nem más, mint
Venczel Vera színművész, akit főleg a filmjei miatt nincs ember Gömörben sem, aki ne
ismerne. S aki pár éve járt is a Pósa Lajos
Irodalmi- és Közművelődési Kávéházban.
Igaz, férje akkor betegsége miatt nem kísérte
el, de Vera azért elárulta, jártak már édeskettesben is Rimaszombatban.
Évekig könyörögtem Czapp Györgynek,
hogy legalább egy interjú erejéig mutatkozzon be a gömörieknek, de sokáig következetesen ellenállt a kísérleteimnek. Végül mégis
igent mondott, s a Budapest Szálló szocreál
falai között hosszasan idézte szülei és saját
életmeséjét.

zott a műhelyében, s mint ezermester, szabadidejében a ház körül foglalatoskodott. De
Vera is rohant haza az esti előadások, s a forgatások után. „Inkább a főpróbákat néztem
meg mindig”, – mondja, s s amikor azt kérdezem, melyik alakítás is jut eszébe először
Vera kapcsán, rögtön a Pillangó Hitves Zsuzsikája és a Fekete város Rozálija ugrik be,
s talán nem véletlenül egyik utolsó alakítása,
A vörös oroszlán „monohősnője”, amelyet
máig is levehetetlenül nagy sikerrel játszik a
Vígszínház Házi Színpadán.
Szó volt arról is, hogy egy kiállítás keretében
is bemutatkozik, de nem meglepő módon ezt
is visszautasítja. „Nem olyan érdekes az én
életem, különben is csak alkalmazott grafikus vagyok, ráadásul a feleségemmel együtt
mindketten lábadozunk. De azt ígérem, hogy
mihelyst felépültünk, ellátogatunk szülővárosomba” – üzeni szerényen. Mi pedig boldog születésnapot és mielőbbi felépülést kívánva, türelmetlenül várjuk a rimaszombati
találkozást.
Juhász Dósa János, fotó: archív

Május 20-án ünnepli 75. születésnapját
Czapp György Budapesten. Alkalmazott
grafikus, formatervező. A budapesti Iparművészeti Főiskola formatervező szakán
szerzett diplomát 1968-ban. 1978-ban csomagolástervezésért nívódíjat, 1980-ban a
bagdadi vásári pavilonjáért Arany Diplomát kapott. 1998-ban Ferenczy Noémi-díjas lett. A grafikai tervezés mellett tanított
az Iparművészeti Főiskolán is. Czapp
György 75 éve Rimaszombatban született.
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Nagymama még
mindig azt hiszi

Pistike minden reggel iskolába indul. Öt órakor
felkel, megigazítja serkedő bajuszát, naponta kifúj féldoboznyi dezodort, és haverjaival felszáll a
buszra. De az iskolába sose érkezik meg.
Pedig milyen szépen indult Pistike élettörténete. Bár
szülei alkoholisták, s munkanélküliek, akarom mondani, tartós munkakerülők lévén évente legyártottak
egy-egy gyereket, akikkel aztán többnyire a szomszédban élő nagymama törődött, aki már beletörődött a beletörődhetetlenbe. Pistike eleinte kitűnően
tanult, vágott az esze, mint a beretva, messze a legjobb volt matekból, de lassacskán hozzázüllött a szüleihez. Erről a nagymama mit sem tudott, hisz még
kilencedikben is tiszta egyes bizonyítványt hozott
haza az unoka, bár nap mint nap agresszívebb lett, s
bizony már nem igazán találtak közös hangot. Pistike
hazaérve a sutba vágta a táskáját, s okostelefonjával
kivonult terepre. Volt, amikor a haverjaival napestig
fociztak, pornót néztek a telefonon, vagy ha volt egy
kis zsebpénzük, akkor leitták magukat. Egyik ilyen
alkalommal Pistike odahaza összekülönbözött az apjával – nem igen tudni már, melyikük volt a részegebb –, s amikor sehogyan sem tudtak közös nevezőre jutni, Pistike odacsapott. Az incidensnek végül
a mentők és a rendőrség vetett véget, de mivel Pistike még csak 16 volt, egyszerű fenyítés lett a vége.
Nagymama azért nem adta fel az unokájáért vívott
harcot, Pistike középiskolába ment, igaz, csak inasiskolába. Eleinte nem is volt baj, az unoka minden
reggel felkelt, s fel is szállt a buszra. Az iskolában viszont alig látták. Többnyire a városban koncsorgott,
ivott, drogozott, csajozott, néha a haverjaival – hála
az ingyenjegynek – vonatra szállt, s végig utazták a
vidéket Kassától Pozsonyba. Egyszer még Bécsbe is
eljutottak.
- Osztályfőnök Asszony, nem jött haza ma délután
Pistike, de Zolika, a szomszéd se. Nem tudja, mi
van velük? – hívja a nagymama kétségbeesetten az
iskolát, de bizony az osztályfőnök asszony tanácstalan. Bár már péntek van, Pistikét egész héten nem
látta. Zolika még kedden azt állította, hogy Pistike
beteg, kiírta az orvos. De tegnap már ő sem volt bent.
Reggel még felszálltak az iskolás buszra. Pistike a
haverjával együtt másnap reggel került elő, s hamis
mosoly kíséretében megígérte a nagyanyjának, hogy
ezentúl minden másképp lesz. Az még akkor sem
fogott gyanút, amikor pár hétre rá Pistike részegen
jött haza, s midőn ismét számon kérte, Pistike nemes
egyszerűséggel elkapta a nagyi görbebotját, kettétörte, s mindössze annyit jegyzett meg: Meglátod, bajok
lesznek. Ha nem hagysz békén, Te is úgy jársz mint
az a rohadék apám. Nagymama egész éjjel zokogott,
de Pistike másnap reggel a szokásokhoz híven felkelt, megigazította serkedő bajuszkáját, s felszállt a
buszra. Két órával később a szomszédasszonya jött
haza az orvostól, s újságolta, hogy Pistikét a városban látta csavarogni.
- Osztályfőnök Asszony, ugye minden rendben van
Pistikével? – hívja kétségbeesetten a tanárnőt. Az
előbb nagyokat hallgat, majd csak annyit válaszol
vissza: - Kati néni, már éppen hívni akartam, hogy
Pistike két hete kilépett az iskolából. A vénasszony
kiejti a telefont a kezéből, s amikor magához tér, átrohan a fiához. - Hallod, a fiad otthagyta az iskolát!
- S ki nem szarja le – jön a válasz, s a már délelőtt
félrészeg apuci nagyot húz a sörösüvegből.
Juhász Dósa János
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2018 Városdíjasa: Pelle Tibor

Pelle Tibor, a rimaszombati cukorgyár volt igazgatója, egykori
városi képviselő, a helyi Katolikus
Kör vezetője 2018-ban megkapta
Rimaszombat Városdíját, melyet
május 4-én, a Városnapok alkalmával vett át.

Három ciklusban volt Rimaszombat
városi képviselője, 1968 és 1999 között a cukorgyár vezető alkalmazottja, a kilencvenes években nyolc évig
az igazgatói posztot is betöltötte.
A Katolikus Kör vezetését 2010-ben
vette át, főszerkesztője a kör által
megjelentetett Olajág című folyóiratnak. Pelle Tibor 1944. november
26-án született, ízig-vérig közösségi
ember, izgalmas életútja Péterfaláról, Tőzsér Árpád szavaival élve a
világ közepéről indult.
Rengeteg időt szentel a közösségnek. Már ifjúkorában is ilyen aktív
volt?
Péterfalán futballcsapatot hoztunk
létre, színdarabot játszottunk. Elemi
iskolába a szülőfalumba és Gesztetében jártam, a kilencediket, mint
próbaévfolyamot 1959-ben Feleden
végeztem, majd Rimaszombatban a
magyar gimnáziumban érettségiztem. Amikor megtanultam, rögtön
mentem a faluba, s valamit mindig
kitaláltunk, szervezgettünk. Nagyapám azzal fenyegetett, hogy soha
sem fogok megnősülni, mert engem csak a közügyek érdekelnek.
„Neked nincs időd feleséget keresni” – mondta. Végül csaknem harmincévesen nősültem. Feleségem
mindig megértő és türelmes volt,
köszönettel tartozom neki. Egy lányom van, Tímea, aki gyógyszerész, és Naszvadra ment férjhez.
Három szép unokám született, a két
nagyobbik lány most itt volt a Tompa Mihály Országos Versenyen, a
négyéves pedig egy kis angyal.

Térjünk még vissza a pályája kezdetére. Vegyészmérnök lett, de hogyan választotta ezt a szakmát?
Akkoriban kezdték ásni az alapjait a
cukorgyárnak a városunkban. Ezért
úgy gondoltam, hogy a Szlovák

gó ligában szereplő városi futballklub igazgatói tanácsának elnökévé
választott a képviselő-testület. Mindig szerettem a labdarúgást, most is
szeretem, de vannak esetek, amikor
nehezen viselem el a vereséget…
A rázós meccseket inkább nem nézem, viszont az eredmények érdekelnek.

Műszaki Egyetemre jelentkezem,
élelmiszerkémia szakra, konkrétan
cukorkémiát tanultam, tudatosan,
hogy majd ide térhessek vissza.
Ez sikerült is, hiszen a kezdetektől
számítva több mint harminc évig
dolgozott a cukorgyárban.
Huszonnégy évesen, 1968 nyarán
léptem be, először mint műszakvezető, aztán laboratóriumvezető,
majd 18 évig termelési osztályvezető voltam. Én feleltem a termelésért,
a cukor minőségéért. Bármi történt
a gyárban, éjszaka is autóba ültem,
ha szükséges volt, azonnal be kellett mennem. A rendszerváltás után
1991-ben kineveztek igazgatónak.
Mindenem a gyár volt, nagyon szép
lett volna, ha onnan mehetek nyugdíjba. Ötvenöt éves voltam, amikor
egy osztrák cég megvette a gyárat,
az elbocsátásokat velem kezdték.
Talán így a jobb. Szerettem a gyárat
annyira, hogy nem akartam a sírásója lenni.
A gyár hamarosan meg is szűnt.
Nemrég bontották le a kéményét,
helyére üzletközpont épült. Hogyan
élte ezt meg?

Érzékeny ember vagyok, de ezt reálisan vettem. Megvették a sok kis
gyárat, s összevonták. Várható volt,
hogy a globalizációt nem éli túl a cukorgyár sem.

Soha nem félt a munkától, a nehézségektől. Nyugdíjazásig még több
munkahelye volt?
Szerettem a kihívásokat. Átmentem
az állami szférába. A járási hivatal
régiófejlesztési osztályán dolgoztam
három évig. Amikor megalakultak a
kerületi földhivatalok, s a Magyar
Közösség Pártja (MKP) is kormányon volt, kineveztek a megyei földhivatal elöljárójának Besztercebányán. Itt a megyei szervet meg kellett
alakítani, rábeszéltek, hogy szükség
van a munkámra. Innen Pozsonyba
kerültem, az akkori mezőgazdasági
miniszter, Simon Zsolt hívott vezető
posztba. Éppen hatvanéves voltam.
Ismertem a várost, mert a cukoripar
vezetősége is
ott volt, de a
felvételi megbeszélést teljesítenem kellett.
Két évig voltam minisztériumi alkalmazott, 2006-ban
az előrehozott
választások
miatt lecserélődött a gárda, s
amikor a miniszter is leköszönt, az új minisztert még nekem
kellett fogadnom. Innen mentem
nyugdíjba.
Mindeközben a politikában és a
városi futballklubban is szerepet
vállalt.
A változások után beléptem az
Együttélésbe. A kilencvenes években tagja voltam az országos tanácsnak, a járási elnökségben is mindig
ott voltam. Nem táncoltam ide-oda,
ma is az MKP tagja vagyok. Az a
nézetem, hogy csak ebben a közösségben lehetek igazán hű a népemhez. Három választási időszakban
voltam városi képviselő, különböző
bizottságoknak voltam tagja. Abban
az időben (2006-2010) a II. labdarú-

Hithű katolikus, s féltőn aggódik a
magyar katolikus közösség megmaradásáért is.
Idén lesz tíz éve, hogy megalakult a
rimaszombati Katolikus Kör, 2010től vagyok az elnöke. Az a célunk,
hogy összefogjuk a magyar katolikusokat. Amellett, hogy létszámban
is fogyatkozunk, sajnos az egyháztól is távolodunk. 1980-ban a templomunkba fele-fele arányba jártak.
Ma a szlovákoknak vasárnaponként
három szentmiséjük van, nekünk
magyaroknak egy, átlagosan 130
hívővel. Előadásokat szervezünk,
újságot adunk ki Olajág címmel,
melyben beszámolunk tevékenységünkről. Eddig évente tízszer,
idén csak kéthavonta jelenik meg.
Zarándokutakon is részt veszünk,
jó kapcsolatot ápolunk a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével
Budapesten, melynek társszervezete
vagyunk. A Városdíj átvétele után
azonnal a tavaszi közgyűlésükre sietek Tiszafüredre.

Így akkor ott is Rimaszombatot
képviseli majd. Mihez ad újabb erőt
ez a díj?
Ezt a díjat nem vártam, hiszen sokan vannak, akik a közügyekben
tevékenykednek. Mindenkinek köszönöm, aki rám gondolt. Amíg a
jó Isten ad testi és lelki erőt, addig
szeretném a körülöttem lévő embereket, városomat, szülőföldemet
szolgálni. Ha kaptam rá tehetséget,
akkor ebből valamit vissza is kell
adni. A Katolikus Körben most volt
választás, nem sikerült fiatalítani,
így folytatom, amíg bírom.
Kép és szöveg: Pósa Homoly
Erzsébet (www.felvidek.ma)
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Rendkívül értékes leletek kerültek elő
a gombaszögi pálos monostor feltárása során
Néhány napja zárult le a gombaszögi pálos monostorrom régészeti
feltárásának idei szakasza, amely
során az egykori gótikus templomhajó rendkívül értékes freskótöredékei is előkerültek.
A gömöri Szalóc község részét képező Gombaszögön megvalósult háromhetes ásatás során kiderült, hogy
a középkori monostorhoz tartozó gótikus templomnak helyenként 2–2,5
méter magas falai maradtak meg.
Ezeken a falakon több helyen az
egykori vakolatot is megtalálták, az
egyik esetben pedig még a korabeli díszes festés nyomai is láthatóak.
A többméteres földréteg eltávolítása
után jól rekonstruálható az egykori
templomhajó formája, hiszen a falak mellett még a középkori, állatmintákkal díszített padlócsempék is
előkerültek, de megtalálták a bordás
keresztboltozat csúcsíveinek maradványait is. A feltárás egyik legfontosabb lelete egy Krisztus áldást osztó
kezét ábrázoló freskótöredék, amely
a boltozat egy faragott zárkövén
maradt meg. Ezen kívül még a 14.,
a 15. és a 16. századból származó
ezüstérmék, rézpénzek is előkerültek, de a feltárás során találtak egy
rendkívül díszes pecsétgyűrűt is.
Az egyik legértékesebb lelet egy

középkori kódex, amelynek egy táblája és a veretei maradtak meg. Az
egykori pálos monostorrom területe
egészen az 1930-as évekig temetke-

zési helyként is szolgált. Így az alsóbb rétegekben található középkori
sírok mellett újkori, kora újkori sírok
is előkerültek. A leletek a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumhoz
kerültek, amely restaurálja azokat.
A feltárást kezdeményező, a Gombaszögi Nyári Tábort is megvalósító
Sine Metu Polgári Társulás tervei
szerint, amennyiben a lelőhely területén található, jelenleg még romos
kúriát sikerül felújítani, akkor ott a

Az idén Zólyom adott otthont a Heuréka tehetségversenyének, amelyen
remekül szerepeltek régiónk diákjai.
A tánc tagozaton az első helyezett a bátkai néptánc tagozat lett, akik
Szabó Stanga Zsuzsanna vezetésével gömöri játékokat és tréfás verbunkot
adtak elő. A második helyen a ragyolci mazsorett duett végzett Mihalidesz Timea vezetésével. A zenei tagozaton a húros hangszerek versenyén
az almágyi Fajd Áron győzött, aki Botos Renátó tanítványa. A vegyes
kategóriában a szintén almágyi Pataki Vajk Tamás győzött, akit Balog
Zsolt készített fel a versenyre. A rajz kategóriában az almágyi Pelle Timea
harmadik helyezést ért el (Milen Gabriella tanítványa).
A drámatagozaton a bátkai Huncutkák csapata győzött a Mátyás király
Gömörben című mesejátékkal.
Április 26-án tartotta újabb ülését a
besztercebányai Megyei Képviselő-testület, amely Régiófejlesztési Ügynökséget
hozott létre. Az igazgatótanácsban a
Magyar Közösség Pártját Cziprusz Zoltán képviseli. Az ügynökség fő feladata a
régióink felzárkóztatása, különös tekintettel a legelmaradottabb déli járásokkal.
Az alapítólevélben egy rimaszombati kihelyezett részleg létrehozása is szerepel.

nagyközönség is megtekintheti majd
az előkerült műtárgyakat. A társulás
jelenleg anyagi forrásokat keres a
kúria felújítására.

Az ásatás három hetes időtartama
alatt több önkéntes csapat váltotta
egymást, összesen nagyjából 55-60
személy szánt rá szabadidejéből egy
hétvégét, egy napot, vagy akár három egész hetet is, hogy napvilágra
hozza a régmúlt korok tárgyi emlékeit. A polgári társulás az ásatást
önerőből, pályázati források nélkül
valósította meg. A feltárás a Gömör-Kishonti Múzeum felügyelete
alatt, illetve a budapesti Eötvös Lo-

ránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézetének oktatóiból
és hallgatóiból álló szakembercsapat
közreműködésével valósult meg.
A polgári társulás azt tervezi, hogy
a következő években négy alkalommal 3-4 hetes ásatásokat szervez
majd, ahol a lelőhely további részeit:
a kolostor kerengőjét, a cellákat, az
udvart és a területet körbezáró erődítés falait is fel szeretnék tárni.
A monostorhoz tartozó, most feltárt templomhajó teljes egészében
megtekinthető, de szabadon be nem
járható. A Gombaszögi Nyári Tábor
idején azonban közvetlenül a lelőhely közelében a családos táborozók
számára kialakított Bebek kemping
kap majd helyet. A rendezvény ideje
alatt pedig szakember által vezetett
ismeretterjesztő séták indulnak majd
a lelőhelyen belül is. A Gombaszögi
Nyári Tábort július 16. és 22. között
szervezik meg. Jegyek a rendezvény
honlapján válthatóak. További információt pedig a www.gombaszog.
sk oldalon vagy a rendezvény Facebook-oldalán találnak az érdeklődők. A Gombaszögi pálos monostor
saját Facebook-oldalán pedig a feltárás eredményei láthatóak.
czg

Május 2-án Tornalján rendezték meg a Duna Menti Tavasz
idei válogatóját, amelyre hét
csapat nevezett be. A május
29. és június elseje között
megrendezendő dunaszerdahelyi országos döntőbe az
alábbi csapatok kerültek:
tornaljai Galiba Gyermekcsoport, harkácsi Pimpó
Bábcsoport, füleki Zsibongó
Kisszínpad, bátkai Huncutkák Színjátszócsoport, tornaljai Kincskeresők
Színjátszócsoport és feledi Meseláda Bábcsoport.
Péterfala Község Önkormányzatának Képviselő
Testülete október 6-án keltezett határozata alapján Péterfala Község és a péterfalai emberek
irányában tanúsított önzetlen segítőkészségéért
és nagylelkű barátságáért Pelle Sándornak,
Detk polgármesterének a Péterfala Község
Díszpolgára címet adományozta. A díszpolgári
ünnepségre április 22-én került sor. Az ünnepi
szentmise keretén belül felszentelésre kerültek
a Szentháromság Plébániatemplom új, Szent
Imre herceget és Szent László királyt ábrázoló
ólomüveg ablakai is.
Hatalmas sikert ért el a rimaszombati Művészeti Alapiskola
diákja, Szaniszló Dániel, aki a
Kassán hetedik alkalommal megrendezett Peter Dvorský Énekversenyen a második kategóriában
aranysávos minősítést, s első
helyet ért el.

Összeállította: jdj, fotó: szervezők
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Május 19.:
Múzeumok és Galériák Éjszakája
Rimaszombatban és Füleken

Tizennegyedik alkalommal rendezik meg Rimaszombatban és Füleken a
Múzeumok és Galériák Éjszakáját, amelyre mindkét város múzeumai és
galériái gazdag programmal várják az érdeklődőket.
A rendezvény Rimaszombatban 18.00 órakor kezdődik, s az aktuális kiállítások megtekintésén túl számos izgalmas meglepetést tartogat. A belépő
1 euróba kerül (a hat éven aluli gyerekek a rendezvényt ingyen látogathatják).
A rimaszombati akció vendége a vámosi (Mýto pod Ďumbierom) Anthropoid
klub lesz, amely az egykori csehszlovák néphadsereg 1954 és 1990 közötti
történetébe nyújt betekintést katonai egyenruhák és fegyverek segítségével.
De találkozhatnak Roland Neupauer krasznahorkaváraljai képzőművésszel
is, aki saját tárlatát mutatja be az érdeklődőknek. Az idén is bemutatkozik
Danka Bakšová fazekaszaluzsányi fazekasművész, de a számítógépek múltját
bemutató tárlat is „megelevenedik”. Megismerkedhetnek a Cseres Tájvédelmi
Körzettel is. A Múzeumok és Galériák Éjszakája keretében harmadik alkalommal rendezi meg a Művészeti Alapiskola a Színházak Éjszakáját az iskola udvarán, ahol 17.00 és 23.00 óra között nem kevesebb, mint hét előadást
nézhetnek meg.
A Füleki Vármúzeum 16.30 órától várja a látogatókat. Ekkor nyílik a Városi Honismereti Múzeumban a HAZAVÁR-LAKK – Egy katona emlékei
a Don-kanyarról című tárlat Schnelczer Zoltán gyűjteményéből. A kiállítás
szakmai védnöke Kerényi Éva. 17.30 órakor adják át a Füleki vár új díszkapuját, Szabó Ottó alkotását. 18.00 órakor nyitják meg a várhegy alatti folyosókat a Fülek 1938 – 1945 című kiállítással. 18.45 órakor Gésa és szamuráj
címmel a prágai Nemzeti Múzeum kiállításának megnyitójára kerül sor a vár
Bebek-tornyában. A kísérőprogramok közül említsük meg a handpan bemutatót, a Slovak Tango koncertjét, de lesz archív felvételek vetítése és tárlatvezetés is.

Megemlékezés

Az idén is várja a támogatásokat a
Sclerosis Multiplex Klub
A Sclerosis Multiplex Klub értesíti a nyilvánosságot, hogy május 12. és 25. között
A napraforgók napja címen ismét megrendezi nyilvános gyűjtését.
Az önkéntesek ezen idő alatt járják a várost,
s gyűjtik az önkéntes támogatásokat. Május
16-án, szerdán a Matej Hrebenda Könyvtár
előtt várják a támogatásokat, s a klub tagjai
számot adnak a tevékenységükről, valamint
magáról a betegségről is. Az összegyűjtött
támogatást rehabilitációs kezelésekre használják fel, s azzal a nagy nyilvánosság előtt is elszámolnak.
Minden támogatást hálásan köszönnek a rimaszombati Sclerosis Multiplex
Klub tagjai.

Lapunk legutóbbi számában játékot hirdettünk, amelynek szerencsés nyertese dr. Képes András rimaszombati olvasónk (azok válaszoltak helyesen,
akik a Vígszínházat jelölték meg) aki két jegyet nyert a Hitted volna? című
előadásra, amelyet május 29-én, kedden 19.00 órai kezdettel láthatnak
az Incognito Event Organization &Production szervezésében. Az előadás
főszerepeiben Kern Andrást és Hernádi Juditot láthatjuk.
A nyertes a két jegyet a szerkesztőségünkben vagy az előadás előtt veheti át.
Jegyek a Tompa Mihály Könyvesboltban kaphatók.

Megemlékezés

„Számunkra Te sohasem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Megtört szívvel emlékezünk drága fiunkra,

35 illetve 30 éve szűnt
meg dobogni szüleink

Ing. Habodász Krisztiánra

GH-38/18

Fazekas
József és
Zsuzsanna

akit a kegyetlen halál tíz éve,
2018 május 13-án, örökre elragadott tőlünk.
Emlékét örökké őrző szülei és húga

Hirdetés:
Albérletet keres Rimaszombatban egy nem dohányzó, absztinens nyugdíjas.
Tel.: 0940/87 22 63 				
GZ-35/18
Munkát keresek – takarítást vállalok rimaszombati háztartásokban:
ablak- és padlótisztítás, konyha és fürdőszoba kitakarítása.
Tel.: 0919/387417, 0911/391994 (munkaidőben)
GH-red

(Rimaszombat)

szerető szíve.
Akik ismerték és szerették őket, emlékezzenek rájuk ezen
a szomorú évfordulón.
Lányuk és családja, unokáik és családjuk, dédunokáik
GH-39/18

Gömöri Hírlap
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Több mint félszázan sakkoztak a Városnapokon

Négy éves kihagyás után a Város Napjának ünnepség- és rendezvénysorozata keretében ismét
asztalhoz ülhettek a királyi játék szerelmesei
Rimaszombatban.

A város polgármesterének vándorserlegéért zajló
Open versenyen ezúttal 51 bel- és külföldi versenyző vállalta a megmérettetést. Már az ünnepélyes megnyitót követően vibrált a levegő a VMK
esztrádtermében, miután a város polgármestere
Šimko József felemlítette azokat a régi szép időket, amikor itt idestova húsz évvel ezelőtt – a kor
műszaki csodájának a számítógépes hálózati kapcsolatnak köszönhetően – Csehország-Szlovákia
sakkcsata folyt,
melynek szlovákiai résztvevői ebben a teremben
foglaltak helyet.
Az idei sakkfesztivál kilenc fordulós, svájci rendszerű, kétszer tizenöt perces lebonyolításban

valósult meg több, a nemzetközi színtéren is ismert és elismert sakkozó részvételével. Tizenkét
versenyzőnek volt kétezer közeli élője, ami önmagáért beszél. A papírforma szerinti két esélyes
magyarországi versenyző külön csatáját hozta a
pontvadászat. Az egri Kiss Pál Gábor /2356 Elo/
és a pelsőci gyökerekkel rendelkező, de jelenleg

Átadták az új diósgyőri stadiont

Május ötödikén délután felavatták Diósgyőr új, 13 milliárd forintba
kerülő stadionját.
Kriza Ákos, Miskolc polgármestere és Fürjes Balázs
kiemelt beruházásokért felelős kormánybiztos mondtak ünnepélyes köszöntőt,
s ahogy Kriza fogalmazott,
„ez a 21. századi aréna a várost szimbolizálja, amelynek minden adottsága megvan arra, hogy nagy tetteket vigyen véghez. Miskolcon lehet
nagyot álmodni, de az álmok igazán csak akkor érnek valamit, ha megvalósulnak. Az új diósgyőri stadion pedig egy megvalósult álom.” „Az új
stadionnal régi adósságot törlesztettünk, Magyarország egyik labdarúgó
fellegvára már régóta megérdemelte, hogy egy korszerű, modern arénában XXI. századi körülmények között végezhesse a szakmai munkát”
– tette hozzá a polgármester szavaihoz Fürjes Balázs. Az új stadionban
14 646 férőhely, 18 belépőkapu, 15 férfi-női mosdó, 16 büfé van és a tetőszerkezet még a csapadékot is összegyűjti, ezzel öntözik a játékteret és
a parkoló füves részeit. Az új stadionban nem csak focimeccseket, hanem
sport- és kulturális rendezvényeket is terveznek lebonyolítani.
A nyitó meccs mindenesetre nem sikerült a hazaiaknak, akik 1:0 arányban kikaptak a Mezőkövesd csapatától. Ide tartozó hír is, hogy elkészült
a szerződés Rimaszombat Városa és a diósgyőriek között, amelyet akár
még májusban jóváhagyhat a Városi Képviselő-testület – tájékoztatta lapunkat Miroslav Bitala, az MŠK ügyvezetője.
Fotó: gecse

Kazincbarcikán élő Ligárt Tamás /2140/ mindvégig fej-fej mellett haladt az élen. A küzdelem még
az utolsó fordulót követően is csak a segédpontok
függvényében dőlt el az utóbbi javára. /mindketten 7,5 pontot szereztek/ A harmadik helyen, – a
legjobb szlovákiai versenyző – Milan Michalička
/2202/ s csak fél ponttal szerzett kevesebbet.
Engel Katalin versenyigazgató és Polgári László
versenybíró gratulációi közepette a támogatók segítőkészségének köszönhetően minden egyes versenyző valamilyen díjat kapott. Egyebek mellett
öt különdíj is gazdára talált. A legjobb szenior (62
éven felüli) a nagyrőcei Šafárik Milan, a legjobb
ifi (15 éven aluli) a losonci Greč Ján, a legjobb
rimaszombati klubjátékos Seszták Róbert, a legjobb rimaszombati Galdík Štefan, a legjobb női
versenyző pedig a losonci Kapičák Lucia lett.

Negyedik alkalommal került sor a kerékpárosok Tavaszi Nagydíjára
Feleden. A 90 kilométeres távot mintegy
százharmincan teljesítették.
A győzelmet a magyarországi Tóth
Norbert (Saxum KSC) szerezte meg
a Budapestről érkezett Sáska Zoltán
(Epronex) előtt. Két másodperccel
lemaradva a rimaszombati Tóth István
végzett a harmadik helyen, de az első
tízbe további két rimaszombati is befért,
mégpedig Filip Balciar és Štefan Nôta.
Tóth István egyébként a 40-49 évesek kategóriájában így is elvitte az
első helyet, ahogy a 60-65 évesek kategóriájában szintén a rimaszombati
Vladimir Melo győzött. A 19-29 évesek korosztályában Filip Balciar a
második, míg Štefan Nôta a harmadik helyen végzett.
Liptószentmiklóson versenyeztek a füleki Powerlifting FTC erőemelői, akik
Oláh András és Péter Csaba jóvoltából két országos
bajnoki címet szereztek,
amely egyben belépő az
Európa-bajnokságra is.
Oláh András egyúttal a
verseny abszolút második
helyét is megszerezte.

A Téli stadion
adott otthont
Rubint Réka
rimaszombati aerobic
edzésének,
amelyre szerte a régióból
érkeztek a
kondíciójukra adó
hölgyek.
Május 19-én,
szombaton 09.00
órától Kurincon kerül
megrendezésre az
Equestrian Challenge
lovasverseny, amelyre
várják a lovak és a lovassport szerelmeseit.

polri, fotó: gecse

Fotó: gecse
A Városnapokon a kálnói
csapatot fogadta a rimaszombati MŠK csapata,
amely fölött sima 3:0 arányú
győzelmet aratott.
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