Vásár, ünnepi testületi ülés és megannyi
kulturális program várja a batyiakat és a
régió lakóit az idei Városnapokon, amelyre május 5-én és 6-án kerül sor.

Jana Dobrocká

Május 5-én Šimko József polgármester köszönti a város lakóit a Fő téren, ezt követően
a helyi óvodások és iskolások mutatkoznak
be. 11.00 órától a szovjet hősi emlékmű
megkoszorúzásával a második világháború
befejezésének 72. évfordulójára emlékeznek. Dodo Mikulec nótázása után a Relax
Szabadidőközpont csoportjai szórakoztatják
a közönséget, s 15.00 órakor kezdődik a
Városi Művelődési Központban a képviselő-testület ünnepi ülése, amelyen átadják a
Városdíjakat és a polgármesteri elismeréseket. Az idei Városdíjakat Jana Dobrocká,
a Vakok és Gyengénlátók Szlovákiai Uniójának rimaszombati szervezete és a Blaha
Lujza Vegyeskar kapja.
16.00 órától a Fő téren a Mobilmánia ad
koncertet, őket követi a Kollárovci zenekar
és Rakby koncertje.
Másnap 09.30 órától a TORS fúvószenekar ad koncertet, 10.30 órától katolikus
szentmisére kerül sor, amelyen megszentelik a templom új orgonáját is. Délben a
Jamaha duó várja az érdeklődőket, őket a
Bluetrend és a Magán Konzervatórium diákjai követik.

Blaha Lujza Vegyeskar					

Fotó: Gecse Attila

Újhely, Dunaszerdahely és Komárom után
fokozatosan régiónkban is felkerülnek a
magyar nyelvű vasúti
táblák.
Füleken és Rimaszombatban is immár
kétnyelvű tábla várja
az utazóközönséget.
Bőd Titanilla (Új Szó) felvétele

Képes beszámoló a hétvégi kulturális rendezvényekről lapunk 10. oldalán

Az elmúlt napok
margójára
Amikor 1989 novemberében a diákok az utcára
vonultak, az a kommunista
rezsimet Csehszlovákiában
alapjaiban rengette meg.
Szlovákia ma ismét robbanás előtt áll.
A húsvéti ünnepek után diákok által szervezett pozsonyi megmozdulás világosan jelezte,
hogy a társadalom belefáradt a sorjázó korrupciós botrányokba, s abba, hogy elmaradt a
Bašternák és Gorilla botrányok kivizsgálása,
Kaliňák belügyminiszter és Gašpar országos rendőrfőkapitány visszahívása, Kováčik
speciális ügyész leváltása. Nos, ezek voltak
a diákok által szervezett pozsonyi tüntetés
főbb követelései. Úgy tűnik, 2017-ben ismét
válaszút elé érkeztünk. S mivel a politikusainkat legfeljebb az utca nyomása bírja jobb
elhatározásra, valószínűleg országos tiltakozó megmozdulások elé nézünk.
Lehet, hogy az efféle nyilvános nyomás hiányzik a legelmaradottabb régiókban, amelyek közé járásunk is tartozik. Hisz, amíg
Pozsonyban már hallatták a hangjukat a diákok, nálunk Gömörben és Kishontban még
néma csend honol, s az emberek egyelőre
nem vonultak az utcára, hogy a korrupció
ellen, a jobb életfeltételek megteremtéséért
vagy a gyorsforgalmi út befejezésért tüntessenek. Holott a hatalmon lévők arroganciája
egyre tébolyodottabb méreteket ölt, aminek
egyik jellemző példája, hogy a kormány kinyújtott jobb keze, a járási hivatal elöljárója
a polgármester immár második meghívóját se
tartotta annyira fontosnak, hogy eljöjjön, s a
testület ülésén számot adjon a tavaly nyáron
a kormány rimaszombati kihelyezett ülésén
elfogadott akcióterv eddigi eredményeiről,
s tájékoztassa a nyilvánosságot, hol is tart a
kormány a regionális különbségek eltüntetése terén. Bírjuk a városi képviselő-testület támogatását, amely a májusi ülésén a kormánynak címzett nyilatkozatot készül elfogadni,
amelyben kifejezi elégedetlenségét annak a
régió kritikus helyzetével kapcsolatos eddigi
hozzáállása miatt.
Csak nehogy későn legyen, s a pozsonyi tüntetések át ne terjedjenek a régiónkba is. A nép
hangját ugyanis meg kell hallani, s nem csak
tetetni, hogy bennünk a jó szándék megvan,
de közben semmit sem teszünk. Ez ma már
nem elég, s jó lenne, ha a kompetens személyek a járási hivatalokban és a kormányban is
ezt mielőbb tudatosítanák.

hu.rimavskasobota.sk
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Akcióterv, erdők, aszfaltozás és városdíjak

Ha április, akkor az elsődleges
téma a rimaszombati képviselő-testület ülésén a városdíjak
odaítélése. Bár jelölt akadt bőven
(17), az idén először nyilvános
szavazáson döntöttek a díjakról,
mégpedig alig 15 perc alatt. De az
ülés így sem lett rövidebb: akcióterv, erdők, aszfaltozás, s a református egyház kérése elegendő
témát szolgáltatott a képviselőknek, akik késő estére rágták át
magukat a programpontokon.

Három a magyar igazság?
Az áprilisi ülés Vas Vilmos képviselő bejelentésével kezdődött, aki
jelezte, kilép a többségi klubból,
így a többnyire magyar képviselőkből (MKP, Most-Híd) álló klub létszáma egy fővel csökkent, de még
így is többséget alkotnak a 19 fős
testületben. Vas függetlenként, mint
a Kereszténydemokrata Mozgalom
tagja folytatja. Šimko József polgármester kérésére levették napirendről a Kurincon kiépítendő hullámmedence megtárgyalását. Az első
napirendi pont – ahogy legutóbb is
–, a tavalyi kihelyezett kormányülés akcióterve teljesítéséről szóló
jelentés megtárgyalása lett volna,
de a felkért előadó, Csízi Csaba
(Most-Híd), a Járási Hivatal elöljárója most sem jelent meg az ülésen.
Ezúttal viszont nem vették le a pontot napirendről, hanem mintegy két
órán át vitáztak, s a képviselők nagy
többsége egyetértett abban, hogy a
kormány által kidolgozott, s tavaly
Rimaszombatban elfogadott akcióterv ugyancsak gyenge lábakon
áll, s még a terv teljesítése esetén

se nagyon járul hozzá a válságból
való kilábaláshoz. Többen az R2-es
gyorsforgalmi út kiépítését sürgették, Cziprusz Zoltán (MKP) szerint
három fontos feladat áll a kormány
előtt a régióval kapcsolatban, az
pedig az R2, R2, R2, akadt viszont
olyan képviselő is, aki szerint a
szociban se volt gyorsforgalmi út,
mégis élt és virult a régió. A polgármester hevesen bírálta a kormány
terveit, s mint kijelentette, reménykedik, hogy nem az egykori pénzügyminiszternek lesz igaza, aki az
R2-es út kiépítését 2040 környékére jósolta. „Az akcióterv sok felesleges dolgot tartalmaz, s egy-egy
község egyszeri támogatása nem
oldja meg a régió problémáit” – jelentette ki Šimko, aki szerint olyan
munkalehetőségeket kell teremteni,
például a mezőgazdaságban, amelyet az alacsony végzettségű emberek is el tudnak végezni. Mintegy
kétórás vita után abban maradtak,
hogy harmadszorra is meghívják
Csízit, hogy adjon számot az elmúlt
egy év történéseiről.

Az idén
is aszfaltoznak
Folytatódik a rimaszombati utcák
aszfaltozása is 2017-ben, a polgármester konkrét tervvel érkezett az
ülésre, amely 23 célpontot tartalmazott mintegy 51 négyzetméter felületen. A város erre mintegy 800 ezer
eurós hitelt venne fel tíz éves fizetési időtartammal, 0,74 százalékos
kamatra, amely a város jelenlegi
28,56 százalékos eladósodottságát
34,27 százalékra emelné meg. Az
ülésen alig akadt olyan képviselő,

Pozsonyban, az Magyar
Közösség Pártja (MKP)
székházában ült asztalhoz az MKP és a MostHíd tárgyalóküldöttsége,
hogy az együttműködésről tárgyaljon, de megegyezés nem született.
Cziprusz Zoltán, az MKP
tárgyalóküldöttségének a
tagja a tárgyalások után elmondta, bár központi megegyezés nem született a
megyei választások előtt, de figyelembe véve megyéink és járásaink sokszínűségét, talán szerencsésebb is. „Természetesen az egyes járásokban szabad kezet
kapnak a helyi vezetők, hogy ha az adott járás magyarság számarányát tekintve
szükségesnek érzik az egyeztetést és valamilyen nemű megegyezést a másik
párttal (pl. csökkentett listák indítása) szabadon megtehessék” – értékelte a tárgyalást Cziprusz.

Újra közvetlen járatok lesznek
Kassa és Pozsony között
A közlekedési minisztérium a közvetlen járatok újraindítását tervezi
a Pozsony-Kassa vasútvonal déli szakaszán. A tárca vezetője, Érsek
Árpád ki is próbálta a járatot és a vonaton folytatott megbeszéléseket
a Szlovák Államvasutak képviselőivel.
A tervek szerint minden második járat közvetlen lesz, ami azt jelenti, hogy
a déli vonalon 2-2 pár közlekedik majd úgy, hogy nem kell Zólyomban átszállni. Jelenleg csak az éjjeli járat utasai juthatnak el Pozsonyból Kassára
(illetve vissza) közvetlenül, átszállás nélkül. A közvetlen járatok újraindítása az említett vonalon júniusban várható, amikor érvénybe lépnek az
aktuális menetrendi változások.

aki ne javasolt volna újabb utcákat,
sőt Erik Klaubert képviselő azt szerette volna elérni, hogy évente csak
egy bizonyos összeget használhassanak fel, s inkább EU-s alapokból
pályázzanak a hasonló beruházásokra. Javaslatával egyedül maradt,
a döntő többség megszavazta az
eredeti javaslatot, de az utcák végleges listájáról még egyeztetnek.
Ezt követően utoljára nyújtotta be
éves jelentését a rimaszombati erdők állapotáról Valér Cmorík, a
LES KORP Kft. ügyvezetője, mivel
a 2008 január elsején kötött bérleti
szerződése a cégnek július végén
lejár, s mint a polgármester jelezte,
a város nem óhajtja azt megújítani,
s az erdőket is saját kezelésbe szeretné venni. A cég, amely 1 554,58
hektáron gazdálkodott, tíz év alatt
1 millió 771 509 eurót fizetett be a
város kasszájába. Šimko már többször jelezte, hogy annak idején sem
értett egyet az erdők bérbeadásával,
ráadásul igen sok panasz érkezett a
cégre az elmúlt évek során, így nem
is kérdéses számára, hogy a város
visszavegye az erdők feletti gazdálkodást.

Rekordidő alatt
döntöttek a városdíjakról
Amíg az elmúlt években több órás
vita és titkos szavazás előzte meg a
városdíjak odaítélését, az idén először a díj történetében nyilvános
szavazás keretében, egyhangúlag,
alig negyedóra alatt döntöttek a díjazottakról. 15 javaslat érkezett a
különböző szakmai bizottságoktól,
civil szervezetektől és egyénektől,

de a testület két klubja gyorsan
megegyezett az idei kitüntetettekről, így május 5-én, a testület ünnepi ülésén Jana Dobrocká, a Bona
Fide Vegyeskar vezetője, a Blaha
Lujza Vegyeskar, valamint a Vakok
és Gyengénlátók Szlovákiai Uniójának rimaszombati alapszervezete
veheti át az elismerést.

Csak bérbe kapja
a református egyház
A Daxner utcában építi a református egyház a Csillagház nevet
viselő konferencia- és iskolázási
központot, amely mellett szeretné
felállítani a hitükért gályarabságot
szenvedett lelkészek emlékművét,
amelyet Gáspár Péter szobrászművész készít el. Az egyház előbb
mintegy ezer négyzetméteres területet szeretett volna megvásárolni,
később a közelben lakók tiltakozása
miatt már csak ennek a harmadát
kérvényezték. Mivel ez is ellenállásba ütközött, a testület végül úgy
döntött, hogy nem adja el a kért
telket, hanem szokatlan módon 50
évre bérbe adja, mégpedig évi 10
eurós szimbolikus összegért.
Juhász Dósa János,
fotó: Gecse Attila

Használtruhákat gyűjt
a Gömör Asszonyai
A Gömör Asszonyai
informális
szervezet
május
hónapban feleslegessé vált és használtruha gyűjtését
szervezi.
Amit várnak: női,
férfi, gyerek nyári
és téli ruházat, törölközők, függönyök,
pokrócok, cipő, játékok, ágyneműk.
A használt- és otthon már feleslegessé vált ruhákkal
segíthetnek a gömöri rászorulóknak.
A szervezők bebiztosítják a ruha elszállítását.
Infó és kapcsolat: 0919/317 290
vagy 0944/951 955,
sszrg@centrum.sk

Gömöri Hírlap

Már a nyáron elkészülhet
a körforgalom a Kishonti úton
Április 24-én elfogadta a besztercebányai megyei önkormányzat a
rimaszombati megyei képviselők
javaslatát, így már a nyáron elkészülhet a körforgalom a Kishonti
úton, Tamásfala felé.
Megyei képviselők már tavaly kérték, hogy a megye a költségvetés
módosítása során sorolja be a körforgalom megépítését, hisz az út a
megye tulajdonában van. A körforgalom megépítésére 180 ezer eurót
szánt a megye, amely be is került a
2016-os költségvetés módosításába,
de annak megvalósítására tavaly
nem került sor, viszont meglepetésre az idei befektetések regiszteréből kimaradt. Négy rimaszombati
megyei képviselő, Rigó László, Juhász Péter, Auxt Ferenc és Šimko
József kérésére végül április 24-én
bekerült a regiszterbe, mégpedig
194 ezer eurós értékben (ugyanis

14 ezer eurót a körforgalom statikai
véleményezésére fordítanak).
A 2016-os megállapodás alapján a
rimaszombati önkormányzat vállalta, hogy elkészítteti a körforgalom tervdokumentációját, amelyet
szimbolikus egy euróért a megyének ajándékoz. Ha semmi sem jön
közbe és a megye időben lebonyolítja a nyilvános pályáztatást, a körforgalom már akár a nyári hónapokban elkészülhet, amely jelentősen
javíthatja a forgalom minőségét és
az gépjárművezetők biztonságérzetét is.
Áprilisi ülésükön a megyei képviselők döntöttek arról is, hogy
folytatódik a másod- és harmadosztályú utak kiépítése a Rimaszombati járásban is, amelyre az idén
1 001 804,64 eurót fordíthatnak.
av

Még nem írták
alá az adásvételi szerződést
Még 2016 októberében döntött a megyei testület, hogy eladja a rimaszombati és garamszentkereszti kórház be nem fejezett épületeit a Svet zdravia társaságnak. Az akkori ígéretek szerint négy éven belül átadják a nyilvánosságnak az ún.
B pavilont.
Megkérdeztük Rigó László megyei képviselőt, hol is tart jelenleg az ügy, s várható-e az akkori ígéretek betartása. Mint Rigó
elmondta, a megyei testület februári ülésén Vladimír Flimer képviselőtársa interpellált az ügyben, s azt a választ kapta, hogy a
megye véleményezte a készülő adásvételi szerződést, s a vélemények bekomponálásával március 7-én visszaküldte azt a társaság
részére.
av

Bár még nagyon szeszélyes az idei tavasz, lassan kezdődik a nyári
idény a kurinci Zöld Víz Üdülőövezetben is, s már javában tartanak a felújítási és szépítési munkálatok. A Városi Közterület-fenntartó Vállalat munkatársai a napokban végezték el a szokásos
tavaszi nagytakarítást az üdülőövezet területén, a szociális helyiségek is megújulnak, s új tujafákat is kiültettek.

Együtt erő vagyunk!

Így szól a Baráti Körök új jelszava, mely szervezet a jövőben a
Via Novától önállósulva polgári
társulásként működik tovább a
magyar megmaradás érdekében.
A Baráti Körök rimaszombati ös�szejövetelét – amelyre ellátogatott
Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja országos elnöke is –,
Cziprusz Zoltán, a Via Nova ICS
országos alelnöke nyitotta meg, s
mint hangsúlyozta, a Baráti Körök
hálózatát országosan is ki szeretnék építeni. Halász Attila, a Baráti
Körök rimaszombati elnöke beszámolt az elmúlt négy év tevékenységéről. Elmondta, hogy több fesztivált is szerveztek, hogy a fiatalok
jó magyar zene mellett szórakozhassanak, és már most készülnek
a JúniusFesztre, amelyre június
másodikán kerül sor, s amelynek a
sztárvendége az Edda Művek lesz.
„Mintha egy új magyar közösség
nyílt volna meg, mely bebizonyította, hogy érdemes itt rendezvényeket szervezni. Van itt jövő, csak
együtt kell működni a vállalkozásban, az oktatásban, a kultúrában
egyaránt” – mondta a Baráti Körök
terveiről Halász.
A Felvidéken megvalósuló gazdaságfejlesztési program alapját a
Baross Gábor Terv jelenti, melynek kiemelt célja a déli térség
gazdasági megerősítése, ezáltal a
magyar közösség megmaradása.
A déli járásokban nagyon kevés az
a lehetőség, amely munkaerő, ipartelepítés vonatkozásában az elmúlt
25 évben ide került. Ez azt hozta
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magával, hogy az emberek elhagyták a régiókat. „Ha lesz munka, akkor a térségben marad a fiatal, lesz
gyerek, lesz oktatás, lesz kultúra,
és lesz élet. Ha ez elmarad, akkor
a kistérség kiüresedik. Ezt kell
megakadályozni, s úgy gondolom,
hogy ennek a gazdaságélénkítő
csomagnak pontosan ebben van hatalmas szerepe” – mondta biztatóul
a hallgatóságnak Menyhárt József.
A résztvevők négy alappillért határoztak meg: a család és közösség,
az oktatás és kultúra, a fenntartható
régió és vállalkozásfejlesztés, valamint a partnerség és együttműködés. A pontos kidolgozásra 2017
májusa és novembere között kerül
sor, ennek során nyitottak lesznek
minden jó elképzelés felé. Az így
elfogadott és megvitatott fejlesztési
stratégiát ősszel mutatják majd be.
„Egy-egy térségnek magának kell
megalkotnia a saját stratégiáját
mind a kultúra, az oktatás, mind
a gazdaságpolitika terén. Helyben
kell javaslatot tenni arra vonatkozóan, hogy egy-egy régiót milyen
úton lehet felvirágoztatni” – egészítette ki Menyhárt. Megjegyezte,
2017 a megyei választások szempontjából is jelentős év.
Az ősszel megszavazott mandátum
öt évre szól majd, és nagyon fontos, hogy legyen magyar képviselet
a megyei önkormányzatban, mert a
megyék döntenek az egészségügyi
és közintézményekről, a középiskoláinkról, s az útjainkról is.
www.felvidek.ma (Pósa Homoly
Erzsó), fotó: gecse

Nem pihennek a Városi Közterület-fenntartó Vállalat munkatársai a Városkertben sem, ahol már elkészült a betonkerítés, tavaly megújult a tekéző, s új lugas is
várja a pihenni vágyókat.
A Városkert szerves része lesz az egykori
városi strand is, a patakon két híd ível
majd át, s híd köti majd össze a Városkertet a tóban található kis szigettel is.
Nyártól hatytúk is várják mindazokat,
akik itt szeretnék kipihenni a napi fáradalmaikat, míg a kert északnyugati részében miniállatkert (kecskék, bárányok,
nyulak, lámák) várják a város lakóit.

hu.rimavskasobota.sk
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Szerkesztőt keres a Gemerské zvesti
Rimaszombat Városa JUDr. Jozef
Šimko polgármester képviseletében
pályázatot hirdet a Gemerské zvesti szerkesztői posztjára. Jelentkezni
május 15-ig lehet, munkába lépés előreláthatólag június elsején.
A munkakör tömör leírása: anyagok előkészítése és cikkek megírása
a Gemerské zvesti kétheti lap részére , a városi szervek és intézmények
munkájának feldolgozása és megörökítése, felelősségvállalás a Gemerské
zvesti tartalmi oldalaiért, valamint a város mediális propagálása a város
internetes oldalán keresztül
A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés: befejezett középiskolai
tanulmányok érettségivel
A pályázati anyagokat írásban vagy személyesen zárt „Pracovná ponuka – Redaktor, redaktorka GZ-GH NEOTVÁRAŤ“ borítékban
legkésőbb 2017. május 15-én 24.00 óráig kell eljuttatni az alábbi címre:
Mestský úrad, JUDr. Štefan Szántó, prednosta MsÚ, Svätoplukova 9.,
979 01 Rimavská Sobota.
Azok a pályázók, akik megfelelnek a kiírt feltételeknek, a kiválasztás
időpontjáról és helyéről időben, írásban lesznek értesítve.

Május 19-én ünnepel az óvoda

A Halászi utcai Óvoda az idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, s a
jeles évforduló alkalmából ünnepi akadémiát szervez, amelyre május
19-én, pénteken 16.00 órától kerül sor a Városi Művelődési Központban.
Az ünnepi kultúrműsorban fellépnek az óvoda diákjai.

Ismét játszhatnak
a Tompa Könyvesbolttal
Pár éves kihagyás után újraindítjuk havonta jelentkező játékunkat a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesbolttal, s azok, akik bekapcsolódnak
a játékunkba, akár 10 eurós könyvutalványt is
nyerhetnek.
A könyvesbolt minden hónapban jelentkezik a bolt
toplistájával, s minden hónapban felteszünk egy
kérdést, s a helyes választ beküldők közül sorsoljuk
ki azt a szerencsést, aki a 10 eurós nyereményét a
boltban majd levásárolhatja.
Nyitásként nem a legutóbbi hónap legvásároltabb könyveinek a listáját
tesszük közzé, hanem a könyvesbolt vezetőjének, Imrecze Évának a személyes kínálatát. A napokban fejeződött be a 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, amelyre számtalan könyvújdonság látott napvilágot,
s ezek jelentős része a Tompa Mihály Könyvesboltban is beszerezhető
illetve akár meg is rendelhető.
Íme, a lista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Robert Lawson: Az Anya
Szélesi Sándor: Kincsem
Nicholas Sparks: Kéz a kézben
Kathryn Croft: A lány akinek nincs múltja
Borsa Brown: Az Arab lánya – Második rész
Orhan Pamuk: Cevdet Bey és fiai
Szendi Gábor: Szárnyakat adni – Kitartó és kiváló gyerekek nevelése
Léner Péter: Sztankay
Beke Mari: 77 magyar népi játék
Szvetlana Alekszijevics: Utolsó tanúk – Gyermekként a második
világháborúban

De szlovákiai magyar újdonságokkal is várja a könyvesbolt az olvasókat, így D. Kovács József A lólábú vőlegény című mesegyűjteménye, a
Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései című kötet, Farkas Ottó kötetei,
a Gömörország idei első száma és más újdonságok is megtalálhatók a
könyvesbolt palettáján.
Májusi kérdésünk: Soha nem látott sikerrel vetítik a magyar mozik a
Kincsem című játékfilmet, amelynek története könyv alakban is megjelent, s beszerezhető a Tompa Könyvesboltban is. A filmet Herendi Gábor
rendezte, de ki játssza a film férfi főszerepét?
Akik helyesen válaszolnak, azok közül egy szerencsés nyertes egy 15 eurós könyvutalvánnyal lesz gazdagabb, amit az év folyamán a boltban vásárolhat le. Válaszaikat e-mailben (gomorihirlap@rimavskasobota.sk) vagy
postai levelezőlapon a Gömöri Hírlap Szerkesztősége, Svätopluk u. 9.,
979 01 címre várjuk május 25-ig.

Megyefőnök-jelöltek
vitája lesz május 11-én
Orhan Pamuk
Bőd Titanillával
Több mint hatvanezer, a tavalyinál 4-5 százalékkal több látogató vett
részt a 24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amelyen csaknem 300
programot tartottak – közölte az eseményt szervező Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE). A Millenáris parkban megrendezett
négynapos könyvünnep díszvendége az idén Orhan Pamuk Nobel-díjas író
volt, a török szerző kapta a Budapest Nagydíjat. A rendezvény díszvendég
országa idén a Visegrádi négyek voltak, a cseh, lengyel és szlovák könyvkiadást közös standon tekinthették meg a látogatók. A fesztivál idejére a
kiadók több mint száz kötet megjelenését időzítették. Hosszú sorok kígyóztak
nem csupán a díszvendég Orhan Pamuk, a kétkötetes önéletírással jelentkező Nádas Péter, de a népszerű ifjúsági szerző, Böszörményi Gyula, valamint
Andrzej Sapkowski, Ignacy Karpowicz és Erlend Loe asztala előtt is.

A Naša Sobota Polgári
Társulás május 11-én,
csütörtökön, 18.00 órai
kezdettel a Városi Művelődési Központ színháztermében Ne légy
birka! címmel vitaestet
rendez, amelynek a vendégei a novemberben sorra kerülő megyei választások megyefőnök-jelöltjei lesznek.
A vitára a meghívást elfogadták: Martin Juhaniak, Igor Kašper,
Martin Klus, Ján Lunter, Stanislav Mičev, Ivan Saktor és Milan
Urbáni. A beszélgetést Pavel Sibyla vezeti.

Gömöri Hírlap

Értékes pillanatok Lakiteleken

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke és a Hungarikum Bizottság tagja valamint Szakáli István Loránd, a
Földművelésügyi Minisztérium
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkára, a Hungarikum Bizottság
titkára meghívására április 21-én
Lakiteleken részt vehettünk a
Kárpát-medencei hungarikum
vetélkedő nemzeti elődöntőjén.
Felvidéket három csapat képviselte
ezen a rangos versenyen. A Felvidéki Értékőrzők vetélkedő országos döntőjéből vezetett idáig az út a
Bátkai Alapiskola „Balogvölgyiek
csapatának”, a vágsellyei Pázmány
Péter Alapiskola „Pázmányosok
csapatának”, valamint a Hetényi
Tarczy Lajos Alapiskola „Gólyalábak csapatának”.
Iskolánk, azaz a Bátkai Alapiskola tanulóival (Barta Viktória,
Nagy Izabella, Simon Mátyás
Béla, Simon Zsuzsa) még előző
nap délután megérkeztünk a Lakiteleki Népfőiskola helyszínére, így alkalmunk nyílt alaposan
megismerkedni a környezettel.
A megnyitón a Kölcsey-ház
előadótermében Lezsák Sándor,
a Magyar Országgyűlés alelnöke
üdvözölte a résztvevőket. Az általános iskolákból érkezett, a megyei
fordulókon továbbjutott és a külhoni (erdélyi, kárpátaljai, vajdasági

és felvidéki) 27 csapat számára a
Tisza Vendéglő nagytermében zajlott a verseny, amelyet a szervezők
pozitív pedagógiai eszközökkel tettek játékossá, örömtelivé és építővé. Maga a vetélkedő öt fordulóból
tevődött össze. Először a csapatok
a „házi feladatukat”, azaz egy választott hungarikumot bemutató
óriásplakát tervezetét prezentálták
a zsűrinek, amelyre mindössze egy
perc állt a rendelkezésükre. Ezt követte a HUNGARIKUM-TOTÓ,
majd a HUNGARIKUM-MOZI.
Az előbbi a tanulók lexikális tudását, az utóbbi az értékek felismerését célozta meg. A tanulóink
tetszését a mondanivalóját nagy
kreativitással összeállító és humorosan tálaló műsorvezető kisdobos
nyerte el, akinek a kalapjából húzták ki a negyedik feladatot, amely
szerint egy hungarikumként ismert
étel hozzávalóit és elkészítésének
módját kellett lejegyezniük. Végül következtek a villámkérdések,
amelyek a tanulóknak a Magyar
Értéktár ismeretét mérték fel. Míg
a zsűri tanácskozott, a szünetben
a résztvevők megismerhették az
Alpha 1 Pro Edukációs Célú Programozható Humanoid Robotot.
A döntőbe ugyan nem jutottunk tovább, de így is nagy megtiszteltetés
volt számunkra részt venni is ezen
a rangos versenyen.
Gyurán Ágnes,
felkészítő pedagógus
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Szabó Réka és Vámos Dorka
is első helyet szerzett
Kazincbarcikán
Huszonkét éve hagyományosan
a Tompa Mihály Országos Versenyt megelőzi az Egressy Béni
Nemzetközi Vers- és Prózamondó Verseny a Kazincbarcikai
Egyesületek Fóruma és a Barcika Art Kommunikációs, Kulturális és Sport Szolgáltató KFT
szervezésében. Az idén immár
másodszor versíró pályázatot
is hirdettek, s ahogy már megszokhattuk az előző években, a
rimaszombati diákok is remekül
szerepeltek.

„A versenyt a 7-18 éves korosztály részére, 10 kategóriában
szervezzük, s arra meghívást a
területi elődöntőkön legjobban
szereplő diákok kaptak; az encsi
körzet legjobbjai, Kazincbarcika
és környéke, valamint a határon
túli területekről, Szlovákiából Rimaszombat és környéke, Rozsnyó
és környéke, Szepsi és környéke,
Tornalja és térsége, valamint Kárpátaljáról érkeztek a szavalók” –
mondta el érdeklődésünkre Dienes

Mária főszervező, a Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma elnöke.
Az idén 115 versenyző érkezett,
köztük hetvenen a határon túlról.
A Himnusz elhangzása után a rozsnyói Horyzone együttes adta elő
műsorát. Demeter Zoltán ország�gyűlési képviselő is köszöntötte a
megjelenteket. Ezt követően a Dózsa György Tagiskola osztálytermeiben vette kezdetét a verseny, s
azok részére, akik már végeztek, a
Gyermekek Háza tartott kézműves
foglalkozást. A közös értékelést
Érsekcsanádi István tanár tartotta,
majd átadták az okleveleket és a
díjakat.
A versíró pályázatra 17 alkotás
érkezett. Az első korcsoportban
nem akadt jelentkező, a második
korcsoportban (5-9. évfolyam) 9,
míg a középiskolások 7 alkotással
neveztek be. A 2. korcsoportban az
első helyet a szepsi Viszlai Anna
szerezte meg a rimaszombati Balázs Bettina előtt. A 3. korcsoportban a tornaljai Zsíros Krisztiánnak
harmadik hely jutott.
A vers- és prózamondók versenyében elsősorban a rimaszombati
Tompa Mihály Alapiskola diákjai
remekeltek, Szabó Réka (1-2. –
próza) győzött, míg Madarász Lili
(1-2. – vers), Mács Zille Anna (34. – vers) a második helyen végzett. Jutott első hely a Tompa Mihály Református Gimnáziumnak
is, Vámos Dorka (5-6. – próza)
győzött, míg Szaniszló Kincső (56. – vers) a második lett.
Juhász Dósa János,
fotó: Madarász Lili

Dobos Gyöngyi Virág az első, Gál Laura harmadik lett Kassán

Az oktatásügyi minisztérium által szervezett háromnapos versenynek 18. alkalommal adott
otthont a Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola. Április 21-én
52 diák mérettette meg magát,
négy kategóriában. A rimaszombati Tompa Mihály Református
Gimnázium diákja, Gál Laura a
harmadik helyen végzett.

A Szép Magyar Beszéd országos
döntője április 20. és 22. között
került megrendezésre. A rangos
versenyt Bitay Levente, Magyarország kassai konzulja is megtisztelte
jelenlétével.
A verseny négy kategóriában zajlott. Az 1. kategória az alapiskola
4. osztályát érintette, a 2. kategória az 5-9. osztályos tanulókat, a

3. kategóriában a gimnáziumok
és szakközépiskolák diákjai versenyeztek, a 4. kategóriába pedig
a nem érettségivel végződő szakiskolák diákjai tartoztak. A 2. és
3. kategória pedig a legnépesebb.
Idén 39 iskolából összesen 54 diák
jutott a döntőbe, de az országos
megmérettetésen csak 52-en vettek
részt. A verseny ezúttal is háromfordulós volt. Az első fordulóban
a szövegértelmezést mérik fel.
A hozott és az itteni kötelező szöveg elolvasásáról, értelmezéséről
és annak tolmácsolásáról van szó.
A második fordulóban a minisztérium által meghatározott 15-25 soros szöveg előadása következik, az
elsőhöz hasonló ismérvek mellett.
A 3. versenyszám határozza meg
igazán a verseny kimenetelét.

Négy-öt témából kell a diákoknak
választaniuk. Ezeket műfaj és célközönség szempontjából határozzák meg. A 4. kategóriában hatan,
a 3. kategóriában 15-en, a 2. kategóriában 16-an, a legkisebbek körében 15-en versenyeztek április
21-én.
Remekül szerepeltek a rimaszom-

bati versenyzők, hisz a IV. kategóriában az első helyet Dobos Gyöngyi
Virág, a Műszaki, Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Szakközépiskola
diákja, Varga Henrietta tanítványa
az első helyen végzett, míg a 3.
kategóriában Gál Laura (Majercsik
Mária tanítványa) a harmadik helyezést érte el.
jdj, foró: archív
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Nina javára gyűjtöttek a cserkészek

Több százan jöttek össze a rimaszombati református templomban, ahol a helyi 47. számú
Hatvani István Cserkészcsapat
jótékonysági koncertet szervezett
egy izomsorvadásban szenvedő rimaszombati kislány, Nina javára.
Az estre olyan rimaszombati származású művészeket hívtak meg,
akik hosszú évek óta öregbítik a
város jó hírnevét a szlovákiai, csehországi és magyarországi pódiumokon és színháztermekben. Ez alól
kivételt csak a koncertet megnyitó
Csillagvirág jelentett, Páko Mária
fiatal tanítványai másnap a Tompa
Mihály Országos Versenyen remekeltek, ahol megszerezték a második
helyet. Őket az a budapesti Misztrál
együttes követte, amelynek soraiban
találhatjuk Tóbisz Tinelli Tamást is,
aki annak idején Dévai Nagy Kamilla iskolájában kezdte, s ott alapították meg barátaival a Misztrált,
amely ma már Magyarország egyik
legismertebb verséneklő együttese,
akik hosszú évek óta szervezik nagy

sikerrel a nagymarosi fesztiváljukat
is, csak Rimaszombatba hívják őket
ritkán. Most Szabó Lőrinc, Dsida
Jenő, Babits Mihály és Balassi Bálint megzenésített verseit hozták
magukkal. A Misztrált Rák Viki és
párja, Lakatos Róbert követte, utóbbi szólóban is bemutatkozott kedves
brácsáján. Rák Viki, akit egy egész
ország a Szomszédok és a Panelházi történetek jóvoltából ismert meg,
most szintén megzenésített verseket
és magyar nótákat hozott magával, a
Kék nefelejcs című számot nemrég
elhunyt édesapja emlékének ajánlot-

Röviden

Május elseje a munka
ünnepe. Amíg a városokban majálissal emlékeznek az egykori chicagói
eseményekre, addig
falvakban ilyenkor
a férfiak májfát állítanak
a lányoknak.

A Rimaszombati Kávéház áprilisi vendége Durica Katarina
somorjai újságíró volt, akinek
Szökés Egyiptomba című
regénye után a közelmúltban jelent meg a Szlovákul
szeretni című regénye. Durica
Katarinával ifj. Hangácsi
István beszélgetett.

Herencsár Viktória világhírű
cimbalomművész volt Fülek
és Nagybalog vendége. Kresnye András felvétele
Nagybalogon készült.

Még május 10-ig megtekinthető
a Gömör-Kishonti Múzeumban a
Gömöri Dombvidék madárvilága
című különleges kiállítás, amelyet
Gálffy Mónika állított össze.
Az ornitológussal lapunk
következő számában olvashatnak
beszélgetést.

Összeállította: jdj, fotó: gecse, pósa, kresnye, jdj

ta. S ha már Tóbisz Tinelli Tamás eljött Rimaszombatba, nem hiányozhatott öccse, Titusz
sem, aki operaáriákat hozott magával.
A cserkész ahol tud,
segít – tűzték a plakátjukra az ismert
cserkészmottót a rimaszombati cserkészek s ahogy Csúsz
Balázs cserkészvezető elmondta, amikor a koncert ötlete
felvetült, előbb a

rossz állapotban lévő cserkészház
tetőzetére szerettek volna gyűjteni,
de amikor tudomást szereztek Nina
szomorú történetéről, úgy döntöttek,
hogy a koncert teljes bevételét a kislánynak adják, aki már el is kezdte a
rehabilitációs kezelést.
A koncert, ahogy a másnapi Rimaszombati Kávéház és Magyar Buli
egyetlen szépséghibája, hogy egybeesett a XXVI. Tompa Mihály Országos Verseny időpontjával, s bizony,
ha erre figyeltek volna az érintettek,
akkor mindegyik rendezvényen jóval többen lehettek volna.

jdj, fotó: gecse és pósa

Szociális terepmunkást keresnek
Rimaszombat Városa pályázatot ír ki szociális terepmunkási pozícióra. Jelentkezni május 15-én, hétfőn 12.00 óráig
lehet.
Az írásbeli jelentkezéseket postai úton vagy személyesen
lehet benyújtani a Városi Hivatal címére (979 01 Rimaszombat, Svätopluk u. 9.). A borítékra írják rá:
„Výberové konanie TSP v obciach. NEOTVÁRAŤ!“
A szóbeli meghallgatásra május 18-án csütörtökön kerül
sor 09.30 órától a Városi Hivatal második emeleti, 16-os
számú tanácstermében.

Felmérés készül a háztartások
bevételeiről és életfeltételeiről
A Szlovák Statisztikai Hivatal egy EU-s projekt keretében április 20. és május
31. között felmérést készít a
szlovákiai
háztartásokban
megtalálható információs és
kommunikációs technológiák kihasználásáról (IKT). A
felmérésbe mintegy 160 települést választottak ki, köztük
Rimaszombat városát is, s
mintegy 4 700 háztartást keresnek meg kérdőíveikkel.
A projekt elsődleges célja,
hogy képet kapjon a háztartásokban működő információs és
kommunikációs technológiák
színvonaláról, a lehetőségekről, egyúttal felmérni, a szlo-

vákiai háztartások ki tudják-e
s milyen mértékben használni
a számukra biztosított információs és kommunikációs lehetőségeket.
A fent említett időszakban
a Statisztikai Hivatal megbízásából
kérdezőbiztosok
járják a háztartásokat, akik
szolgálati igazolvánnyal igazolják magukat. A beszerzett
adatokat szigorúan bizalmasan kezelik, s a 2001/540es törvény szellemében járnak el azok feldolgozásakor.
A Statisztikai Hivatal kéri a lakosságot, hogy segítsék a kérdezőbiztosok munkáját.

Gömöri Hírlap

Április A Föld napja jegyében

Négy országból 220 táncospár vett
részt a losonci táncversenyen, amelyről nem hiányozhattak a rimaszombati
Impulz Táncklub versenyzői sem.
A Szlovák Kupa keretében lebonyolított versenyen a felnőttek között
Farkas Orsolya és Baka Tamás a második helyen végzett. Bemutatkozott
a klub színeiben a Zuzana Šiminská
és Daniel Solomy páros is, akik a 32
induló pár közül a 16. helyen végeztek, de kategóriájukban megnyerték
a latin táncok versenyét. A veteránok
között indult Danka Mašlonková és
Ladislav Lukačka, akik a standard
táncok mezőnyében a második, míg a
latin táncok mezőnyében a harmadik
helyen végeztek.
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Vitával kísért filmvetítést tartottak az Orbis moziban, ahol
Petr Václav Kiút című dokumentumfilmjét tekinthették meg az
érdeklődők. A film egy roma nő
történetét, kiúttalanságát meséli
el, aki óriási erőfeszítéseket
tesz azért, hogy emberhez méltó
életet élhessen. A filmvetítés után
Vavrek István, a roma kormánybiztos helyettese, Milan Hronec,
Alexander Daško és Vladimír
Sendrei beszélgetett a romák
szlovákiai helyzetéről.

Második alkalommal is nagy
sikerrel mutatta be a Havran
Színház Szerelem a kútban című
előadását Marian Lacko rendezésében, amely Luigi Malerba
novellája alapján készült.

Április 22-én tartják A Föld napját, amelynek alkalmából különféle
eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld
természeti környezetének megóvására. Nem volt ez másképp régiónkban
sem, ahol főleg az iskolák, de civil szervezetek is bekapcsolódtak a rendezvények megszervezésébe. Volt iskola (Várgede), ahol a Zöld iskola nevű
országos akcióba kapcsolódtak be, nem feledkezett meg Föld napjáról a
Rimaszécsi Alapiskola, a Relax Szabadidőközpont, ahogy a Műszaki,
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola sem. Több civil szervezet a környezete rendbetételében, a szemét összegyűjtésében jeleskedett.
68 éves korában hunyt el Salgótarjánban a Pro Arte díjas szobrászművésze, Bobály Attila. A Somoskőn alkotó
művész műveit többnyire kőből és bronzból készítette, de
fát is szívesen faragott. Számtalan egyéni és csoportos
kiállításon szerepelt hazájában és külföldön egyaránt.
Köztéri szobrai állnak Nógrád megye- és országszerte,
valamint Nagy-Britanniában is. Bobály Attila 1948-ban
a Nógrád megyei Varsányban született. Az egri tanárképző főiskolát 1976-ban végezte el. Szobrászatot Laborcz
Ferenc és Kovács Ferenc szobrászművészek irányítása
mellett tanult. 1984-ben felvételt nyert a Művészeti Alapba és tagja volt a
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének is. 1991 óta volt tagja a
Képző- és Iparművészek Szövetségének és a Szobrász Társaságnak. Az elmúlt
három évtizedben több díjat is elnyert műveivel. Résztvevője, segítője volt a
Salgótarjáni Szabadtéri Szoborkiállításoknak. Salgótarján közgyűlése a több
évtizeden át folytatott, kiemelkedő szobrászművészeti tevékenységért tavaly
Pro Arte művészeti díjban részesítette Bobály Attilát, akinek két fia szintén a
szobrászművészi pályát választotta.
Összeállította: jdj, fotó: gecse és archív
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Május 5-7.

Medvesaljai Majális és Hazajáró Hétvége
A Medvesalja Turizmus szervezésében május 5. és 7. között kerül megrendezésre a
Medvesaljai Majális és Hazajáró Hétvége.
Május 5-én, pénteken 19.00
órától az egyházasbásti Pogányvár Fogadóban Foglár Gábor zenés estjével veszi kezdetét a három napos rendezvénysorozat. Másnap bográcsfőző versenyre kerül
sor a Hősök terén. A verseny közben énekkarok és különböző előadók fellépésére kerül sor, de lesz helyi termelők termékpiaca is. 18.00 órától Nagy
János Lászlóval a Pogányvár Fogadóban Pósa Judit beszélget. 21.00 órától
következik a hagyományos tábortűz az Óbásti tónál. Május 7-én, vasárnap
8.30 órától Hazajáró-túrára várják az érdeklődőket a Pogányvár Fogadótól
Kenyeres Oszkárral. Tervezett útvonal: Pogányvár Fogadó–Mária-kút–Tufabánya–Somoskő–Pogányvár Fogadó. 18.00 órától a Ramses zenekar akusztikus koncertjére kerül sor, őket követi 20.00 órától az Ismerős Arcok koncertje a helyi kultúrházban.

Ismét gyűjtenek a szklerózis
multiplexben szenvedők javára
A Sklerózis Multiplex rimaszombati klubja értesíti a nyilvánosságot, hogy idén május 03. és 16. között zajlik az idei országos
gyűjtés, az ún. Napraforgók napja.
A gyűjtés a szklerózis multiplexben szenvedők megsegítésére irányul. A Fő téren május
03-án, szerdán találkozhatnak a klub képviselőivel. Az önkéntesek napraforgós kitűzővel járják a várost és minden adományt
köszönettel fogadnak.

Május 18.:

Egy különc festőnő musicalszínpadon
Magdalena Carmen
Frida Kahlo y Calderón egyéni hangú
mexikói festőművész,
közéleti szereplő, a
20. századi Mexikó
emblematikus alakja
volt, akit több művészeti alkotás megihletett már. Frida címmel
forgattak filmet Salma Hayek főszereplésével játékfilmet is
forgattak az életéről,
ahogy mind Pozsonyban, mind Budapesten musical készült az
életéről. Rimaszombatban május 18-án,
csütörtökön, 18.00 órától a pozsonyi változatot láthatjuk.
A Wüstenrot Teatro előadásában került színre Rudolf Geri, Daniel Hevier
és Karol Vosátko alkotása, amely tele van szenvedéllyel és humorral, a címszerepben Katarína Ivankovával. Rajta kívül láthatjuk az előadásban Tomáš
Palondert, Mirka Partlovát/Natália Puklušovát, Marcel Ochráneket/Jakub
Ruzičkát.
Jegyek az előadásra 20 eurós áron kaphatóak a helyszínen illetve a Turisztikai Információs Központban.

Május 11.
Gyurkovits Ferenc,
Losonc festője a múzeumban
A kiállítás, amely május 11-én, csütörtökön 15.00 órakor nyílik, eredetileg a losonci festőművész születésének 140. évfordulója tiszteletére készült, s az érdeklődők
a Nógrádi Múzeum és Galéria termeiben
láthatták.
Gyurkovits a budapesti Mintarajziskolában
tanult, majd a Képzőművészeti Főiskolán
szerezte diplomáját 1896-ban. Mestere Balló Ede volt. 1902-ben Párizsban a Julian
Akadémián és Colarossinál aktfestést tanult,
majd a müncheni Képzőművészeti Akadémiára járt, ahol Seitz és Defregger irányította
munkáját. 1910-től Losoncon alkotta táj- és zsánerképeit. Hosszú életű volt,
s még 90 éves korában is festett. 1968-ban hunyt el. A tárlat július 31-ig
tekinthető meg.

Május 17.:
Romano dživipen – Roma élet
Tizenegyedik évfolyamához
érkezett a Romano dživipen
– Roma élet című kiállítás,
amely egyúttal verseny is, s
célja megmozgatni a roma
gyerekek fantáziáját.
Gyerekrajzok
segítségével
idézik meg az egykori roma
múltat, az ősök életformáját.
A tárlat megnyitójára május 17én, szerdán 13.00 órai kezdettel
kerül sor, s azt június 25-ig lehet megtekinteni.

X. Jubileumi Harmos Károly
Országos Képzőművészeti Pályázat
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ), a
Szlovák Nemzeti Múzeum – a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, a Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közművelődési Egyesület és a társszervezők meghirdetik a szlovákiai magyar
iskolák és óvodák jubileumi X. Harmos Károly Országos Képzőművészeti Pályázatát. Beküldési határidő: május 23.
A nevezési lap és a meghirdetett kategóriák letölthetők az SZMPSZ
(www.szmpsz.sk) honlapjáról. A kitöltött nevezési lapot és a tanulók alkotásait a kiírásban szereplő formátumban kérik beküldeni a
következő címre: Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
– Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (ZMPS-SZMPSZ)
Elektrárenská
2., 945 01 Komárno. A beérkezett munkákat a nyár folyamán képzőművészekből, művésztanárokból álló szakmai zsűri értékeli. A legjobbnak ítélt alkotások beküldőit és felkészítő tanáraikat meghívják
a tanulmányúttal egybekötött ünnepi kiállításra, amelyre szeptember
29-én kerül sor Pozsonyban, a SZNM – a Szlovákiai Magyar Kultúra
Múzeumában. A tanulmányúton a résztvevők megismerkedhetnek
Pozsony történelmi nevezetességeivel és múzeumaival. A kiállítás
ünnepélyes megnyitóján értékes díjakkal jutalmazzák a legjobb munkák alkotóit és az őket felkészítő pedagógusokat.
A pályázattal kapcsolatosan a 035/77 14 755-ös telefonszámon vagy
személyesen az SZMPSZ Központi Irodájában lehet érdeklődni.
A beküldött munkákat a szervezők nem küldik vissza.

Gömöri Hírlap

Szlovák-magyar válogatott
mérkőzést rendeztek a tekepályán

A tekepálya ünnepélyes átadása óta az első nemzetközi rendezvényre került sor a
tekepályán, ahol a szlovák női
és férfi válogatott a magyar
válogatottat fogadta. A mérkőzésnek – amelynek társadalmi
hozadéka is volt –, nemzetközi
szintű eredmények is születtek. Katarína Valigurová 120
dobásból 633 pontot szerzett,
amelyet valószínűleg sokáig
nem fognak túlszárnyalni.
A kétnapos találkozó első napján a nők, míg másnap a férfiak
mérték össze az erejüket, mégpedig a diákok, a juniorok és a

felnőttek mezőnyében. A válogatott mérkőzés már a németországi világbajnokságra való
felkészülés jegyében zajlott, s ez
meglátszott az eredményeken is.
A kétnapos találkozója a sportág szlovákiai és magyarországi
krémje ellátogatott Pozsonytól
Eperjesig, illetve Salgótarjántól
Szegedig, itt volt például a kilencszeres világbajnok Csányi
Béla is.
Legközelebb
május
6-án,
szombaton rendezik meg a
szlovák női bajnokságot, amelyre a legjobb 32 szlovákiai versenyző kapott meghívót.
kgj, fotó: gecse
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Röviden

Április 15-én került megrendezésre a Közép Szlovákiai Kupa I. fordulója Divényben. A csodálatos napsütésben, tavaszias időben zajló kiváló
hangulatú versenyen 19+1 célt kellett célonként 2 ill. 4 lövéssel leküzdeniük a versenyzőknek. A Bástya Íjász Klub versenyzői ezúttal is kitettek
magukért, hisz hat éremmel (2 arany, 2 ezüst, 2 bronz) térhettek haza.
A szervezők remekül kihasználták a táj adottságait ezzel időnként nehéz
feladat elé állítva a résztvevőket. Beérkezéskor már várt a helyszínen
készített ízletes gulyás.
A Rimaszombati Bástya Íjász Klub is képviseltette magát, s az alábbi
eredményeket érte el: Nagyferencz Stella 1. hely HU gyermek lány kategóriában, Dávid Márti 1. hely PBHB veterán nő kategóriában, Bukovszky Krisztina 2. hely PBHB felnőtt nő kategóriában, Benik Daniel 2. hely
HU. veterán férfi kategóriában, Hegedűs László 3. hely HU felnőtt férfi
kategóriában, Bukovszky Attila 3. hely TRRB veterán férfi kategóriában.

Két hazai meccsen csak négy pont
A rimaszombatiak a II. liga
keleti csoportjának alsóházi
rájátszásában két vereség után
az eneszkeieket és a héthársiakat fogadták. Az eneszkeiek
(Haniska) a mezőny egyetlen
csapata, amelytől a rimaszombatiak az idény folyamán nem
kaptak ki, de hazai pályán
sima győzelmet vártak a szurkolók a héthársiak (Lipany)
ellen is.
Az eneszkeiek ellen az MŠK
csapat már a 12. percben megszerezte a vezetést a 172 néző
legnagyobb örömére, Kelemen
a jobb oldalon futott el, s éles
szögből ellőtt labdája a kapufa
érintésével talált utat Deronja
hálójába. A 31. percben Čiernik
játékvezető Fajčík ellökéséért
ítélt büntetőt, amelyet Vargic
vágott a vendégek kapujába. A
vendégek is próbálkoztak, de
Stankovič lövése a felső lécet
találta telibe. A 66. percben végleg eldőlt a mérkőzés, ugyanis

Ľupták is bevette a vendégek
kapuját.A héthársiak ellen viszont Csányi Csaba védencei
csak futottak az eredmény után,
hisz a vendégek kétszer is vezettek, előbb Miliutin, majd
Hirka góljaival. Miliutin góljára
Lacsarak válaszolt, de az első
félidőben a gólok számát tekintve így is a vendégeknél volt az
előny, igaz a játékosok számát
tekintve viszont a hazaiaknál,
ugyanis Špaček spori Popovecet
második sárgája után még közvetlenül a szünet előtt az öltözőbe küldte. De ez csak az egyenlítésre volt elég, a 89. percben
Petrán hozta össze a második
rimaszombati találatot.
A rimaszombatiak a következő
három fordulóban idegenben
(Poprád, Eneszke, Héthárs) szerepelnek, s a rájátszás utolsó fordulójában, május 27-én, szombaton 17.00 órától a poprádiakat
fogadják.
jdj

A dunaszerdahelyi sportcsarnokban 22 klub 101 versenyzője
részvételével rendezték meg az
idősebb diákok országos bajnokságát a szabadfogású birkózásban. Remekül szerepeltek a
rimaszombati Lokomotíva ifjú
birkózói, akik egy arany- s egy
ezüstérmet hoztak haza, míg
csapatban a hazaiak és a kassaiak
mögött a harmadik helyen végeztek. A legkönnyebbek között, a 32
kilósok mezőnyében Tibor Oravec
ezúttal sem talált legyőzőre, így
fél esztendő alatt ez már a harmadik szlovák bajnoki címe. A 38
kilósok között remekül helytállt
a még csak az ifjabb diákok mezőnyébe rangsorolt Filip Koreň,
aki csak a döntőben maradt alul
nagy csatában. Pontszerző helyen
végzett a 47 kilósok között Brian
Molnár és Jakub Vydra is, előbbi
az 5., utóbbi a 6. helyen végzett.

Első bajnoki címét ünnepelhette
a besztercebányai HC´05 iClinic
jégkorongcsapata, amely két
ezüstérem után harmadszorra már
nem engedte ki a bajnoki címet „a
kezéből”, s a nyitrai HK csapata
ellenében 4:1-es összesítéssel
szerezte meg a bajnoki aranyat.
A csapatban az alapszakaszban
36 mérkőzésen jégre lépett a
rimaszombati HKM neveltje, Alex
Tamáši is, s a 18 éves játékos 5
góllal és hét gólpasszal járult
hozzá a besztercebányai csapat
bajnoki címéhez.
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Eső és hideg – de XXVI. Tompa Mihály Országos Verseny

Rég nem látott hideg, esős idő fogadta a XXVI. Tompa Mihály
Országos Verseny résztvevőit Rimaszombatban, de a versenyzőket és felkészítőiket ez túlságosan nem zavartak, hisz mindan�nyian a verseny lázában égtek. A gömöri és nógrádi versenyzők
ezúttal nem igazán remekeltek, hisz egyedül a VI. kategóriában
(megzenésített versek) induló, Páko Mária vezette Csillagvirág
jutott fel ismét a dobogóra, akik a második helyen végeztek.
A komáromi színekben induló, de füleki származású Laboda Róbert az V. kategória versmondói között az első lett.
Idézzük fel a három nap eseményeit Gecse Attila fotói segítségével:

Auxt Ferenc és Mizser Attila nyitotta meg a XXVI. évfolyamot.

Ifj. Havasi Péter emlékezett
a megnyitón Csendes Lászlóra
és Kolár Péterre.
A füleki
származású
Laboda Róbert komáromi színekben
vitte el az
V. kategória
versmondóinak első
helyét.

Az eső ellenére sokan a várossal is megismerkedtek.

Gál Tamás egymagában eljátszotta
a Buda halálát.

Mindenki „személyre szabott” értékelésben részesült a zsűritől.

A megnyitón a komáromi Borostyán szórakoztatta a közönséget.

A legjobb hazai eredményt a Csillagvirág érte el.

Bár az eső kitartóan esett, az örömzenélés az idén sem maradhatott el.

Tompa Mihály születésének 200. évfordulójáról sem feledkeztek el.

