Az elmúlt napok
margójára
Május nemcsak a szerelem, hanem valószínűleg az év legszebb
hónapja is, amikor a természet
felölti legelőkelőbb ruháját. Az év
ötödik hónapja hagyományosan a
munka ünnepével kezdődik, még
ha régiónkban ezzel kapcsolatban
nem is nagyon van mit ünnepelni,
hisz a munkaképes lakosság harmadának nincs
munkája.

1334-ben kapott Rimaszombat kiváltságokat Károly Róberttől, s a hálás helyiek erre emlékezve minden évben május 5-én és 6-án tartják a Városnapokat. Az idén is vásár, gazdag kultúrműsor és számos más érdekesség, s többnyire jó idő várta a városba érkezőket.
Május 5-én tartotta ünnepi ülését a képviselő-testület, amelyen a testvérvárosok
küldöttségei jelenlétében átadták a Városdíjakat és a polgármesteri díjakat is.
A két nap során a város Fő téri színpadán bemutatkoztak a helyi óvodák és iskolák
kulturális csoportjai, de a nézők tapsolhattak a Mobilmánia, a Kollárovci, a Bluetrend bandáknak, ahogy a neves rappernek, Rakbynak is. Az idén sem feledkeztek
el a második világháború befejezéséről, előbb műveltségi vetélkedőre került sor a
Relax Szabadidőközpontban, ezt követte az ünnepélyes koszorúzás. A városnapok
elengedhetetlen része a Szlovák Vöröskereszt elsősegélynyújtó versenye, a Városi
Galériában pedig egy fiatal kassai szobrászművész, Michal Machciník mutatkozott be Tisztelet a harkálynak című, ugyancsak rendhagyó tárlatával.
Fotó: gecse és jdj
Képes beszámolónkat lapunk 2. oldalán találják

Bemutatkozik: Licsko Péter zeneszerző

A rimaszombati Városi Hivatal és a Magán Konzervatórium szervezésében Esték
a Gömöri Hírlappal című sorozatának
vendége május 25-én, csütörtökön 18.00
órától a Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében Licsko Péter zeneszerző lesz, akivel Juhász Dósa János
beszélget. Közreműködik Botos Roland és
Danyi Csaba.

Licsko Péter zeneszerző, pedagógus, a rimaszombati Magán Konzervatórium tanára,
Rimaszombat himnuszának a szerzője, számtalan zenemű alkotója. Egyes műveit Viktor
von Gesichtchenstein álnév alatt publikálta. A májusi esten vázlatos képet kaphatnak a
zeneszerző munkásságáról, s archív felvételek és diákjai közreműködésével maguk a
művek is megszólalnak majd a beszélgetés során, amely újraindítja az egykor sikeres
Esték a Gömöri Hírlappal című sorozatot.

Nekünk, rimaszombatiaknak annál inkább is jelentősebb május hónapja, hogy hagyományosan májusban
ünnepeljük a Város napját, s nem volt ez másképp
az idén sem. A város két napra igazi díszruhába öltözött, s mind a város lakói, mind az idelátogatók
nemcsak vásárfiát vehettek maguknak és szeretteiknek, de bőséges kulturális- és társadalmi rendezvény
közül választhattak, de nem hiányozhattak az ünnepi
kavalkádból a helyi iskolák és a Relax Szabadidőközpont csoportjai sem.
Hagyományosan a Város napján a képviselő-testület
ünnepi ülése keretében adjuk át a testület és a polgármester elismeréseit azoknak, akik az elmúlt években, évtizedekben sokat tettek szeretett városukért.
Nagy kár, hogy a testület tagjainak jelentős része
nem tisztelte meg jelenlétével az eseményt, holott az
idén először fordult elő, hogy nyilvános szavazáson
egyhangúlag döntöttek a városdíjakról.
Nem kétséges, hogy egy ilyen volumenű rendezvény
lebonyolítása nem kis munkát igényel, ráadásul az
idei Városnapokat négy külföldi küldöttség is megtisztelte jelenlétével, de örömmel állapíthatom meg,
hogy mindenki odatette magát, s a vendégek elégedetten távozhattak városunkból.
Az ünnepek után az élet nem áll meg, jönnek az
újabb munkás hétköznapok, s már javában készülünk a képviselő-testület legközelebbi ülésére.
A város további fejlődése szempontjából is fontos
ülés elé nézünk, hisz a városatyák elé kerül a tavalyi
év zárszámadása, amely ugyancsak pozitívra sikeredett, így elvileg semmi akadálya, hogy az idei első
költségvetés-módosítást is elfogadja a testület. S az
igazi hab a tortán az a tájékoztató jelentés lehet(ne),
amelynek keretén belül végre képet kaphatnánk a
kormány tavalyi rimaszombati kihelyezett ülésén elfogadott akcióterv régiónkbeli teljesítéséről. Persze,
csak akkor, ha harmadszorra végre a Járási Hivatal
is képviselteti magát a testületi ülésen. Hisz ki más
lenne kompetensebb tájékoztatni a képviselőket és
a polgárokat, hogyan is teljesíti a kormány a tavaly
elfogadott ígéreteit a regionális különbségek csökkentésére…
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Városnapok 2017 – képekben

A polgármesteri díjakat Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök, Jozef Biro, Dúsa városrész csinosításáért, illetve Tóth Ferenc
mezőgazdász, a vályi GEMERPRODUKT tulajdonosa kapta.

Az idén Šimko József polgármester többeket részesített elismerő oklevélben a város érdekében tett tevékenységéért, így azt többek között Lévay
Tibor íjász, a Bástya Íjász Klub vezetője, Balajthy Dezső és Forgon János,
a Járási Testnevelési Szövetség munkatársai, Nagy Nándor belgyógyász,
Kubačka Gizella, a Magán Szakközépiskola igazgatónője, Gyürke Etelka,
a Katolikus Kör képviseletében és in memoriam Rák Róbert futballista
vehették át. A díjazottak között volt Hacsi Attila újságíró, a Gömöri Hírlap
alapítója is.

Az idén sem feledkeztek el a II. világháború befejezéséről, előbb a Relax
Szabadidőközpontban műveltségi vetélkedőre került sor, ezt követően a
szovjet hősi emlékmű előtt koszorúztak.

Az idén sem hiányozhattak a színpadról a helyi oktatási intézmények,
ahogy a Relax Szabadidőközpont diákjai sem.

Izgalmas kiállítás nyílt a Városi Galériában, ahol Bartusz György
tanítványa, a kassai Michal Machciník mutatkozott be Tisztelet a harkálynak című tárlatával, amely június végéig látogatható.

Az idei év újdonságaként több divatbemutató is várta a látogatókat.

Az eső elálltával szép számú közönség volt kíváncsi a Mobilmánia
együttesre is.

A Városnapok állandó fellépői: Dodo Mikulec és a Csillagvirág
Összeállította: jdj, fotó: gecse és jdj

Gömöri Hírlap

Kurinc olcsóbb
mint Csíz vagy Rapp

Íme, az eredmények:

Bár nagyon szeszélyesen indult az idei május, s vannak
előrejelzések, amelyek szerint nagyon változékony lesz
a 2017-es nyár, május végére
már 30 fok körüli értékeket
jeleznek, így elkezdődhet a
strandidény is. Megnéztük,
régiónkban mennyibe „fáj”
a nyaralás az egye üdülőhelyeken.

Csízfürdő:
Egész napos belépő – felnőttek – 7 € plusz 2 € előleg a chipkártyáért
Gyerekek 3 és 15 év között, nyugdíjasok 60 év fölött, ZŤP-igazolvánnyal:
5€
Gyerekek 3 éves korig – ingyenes
15.00 óra után – 50 %-os kedvezmény
Rapp:
Egész napos belépő – felnőttek – 10 €
Gyerekek 3 éves korig – ingyenes
Egész napos belépő – gyerekek 3 és 15 éves kor között, diákok, nyugdíjasok
60 év fölött, ZŤP-igazolvánnyal és kísérővel – 8 €
2 órás belépő – 6 €
2 órás belépő – gyerekek 3 és 15 éves kor között, diákok, nyugdíjasok
60 év fölött, ZŤP-igazolvánnyal és kísérővel – 5 €
3 órás belépő – 8 €
3 órás belépő – gyerekek 3 és 15 éves kor között, diákok, nyugdíjasok
60 év fölött, ZŤP-igazolvánnyal és kísérővel – 6 €
Kurinc Zöld Víz Üdülőövezet:
Egész napos belépő – felnőttek – 5 €, 17.00 óra után: 3 €
Gyerekek 3 éves korig – ingyenes
Egész napos belépő – gyerekek 3 és 15 éves kor között, diákok, nyugdíjasok
62 év fölött, ZŤP-igazolvánnyal – 3 €, 17.00 óra után – 1,50 €
Kurincon ingyenes a parkolás, valamint az idén is ingyenesen szállítja a
strandolókat a turisztikai kisvonat, s egyre többen használják ki a kerékpárutat is. Jelenleg négy medence várja a látogatókat, köztük két melegvizű,
gyógyvizes, egy hideg vizes, s egy gyerekmedence. A napokban megnyitják
kapuikat a sportpályák is, ahol golfozásra, teniszezésre, strandröplabdázásra, tekézésre, focizásra nyílik lehetőség, de az idén is lehet csónakázni és
vízibiciklizni is.
av/jdj

80. életévében
elhunyt a Városdíjjal kitüntetett
Zuzana
Lukáčová pedagógus, nevelőnő,
aki hosszú évekig volt a Nyugat-lakótelep-Kelecsényi Városrészi bizottság
elnöke, majd alelnöke. Több ciklusban városi képviselő is volt, s
folyamatosan hallatta a hangját
a Nyugat-lakótelepen élők érdekében. 2009-ben Bredár Gyulával és Viera Topinkovával egyetemben (egyiken sem élnek már)
megkapta a Városdíjat is.
Emlékét tisztelettel megőrizzük.
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Megkésett köszöntő
Štefan Balážnak
Nem igen
kérkedett
vele, s val a h o g y
teljesen ki
is ment a
fejemből,
hogy áprilisban
immár
a
75. születésnapját ünnepelte
Štefan Baláž városi képviselő, a
helyi női röplabdázás, néptánc,
társastánc egyik mindenese.
Ünnepelte? – nem is olyan találó most ez a szó, mert egyrészt
eszébe se volt, hogy ünnepeljen,
másrészt akár húsz évet is nyugodtan letagadhatna az évei
számából.
Nagyon régen ismerjük egymást,
hisz akkor is a kultúrház igazgatója volt, amikor annak idején a
kétezres évek elején a Tompa
Mihály Országos Verseny szervezője lehettem. A napokban Ligetfalun Kamenár Évánál vendégeskedve emlegettük Pistát, aki
nélkül bizony szintén nem jöhetett volna létre a Tompika, a szlovákiai magyarság egyik legfontosabb rendezvénye. „Leültünk egy
konyakra” – emlékszik vissza a
nevezetes megbeszélésre Baláž
–, „s felajánlottam Évának, hogy
itt van Rimaszombatban a még
vadiújnak számító művelődési
központ,
megpróbálhatnánk.”
Éva lejött, végigjárta az épületet,
s gyorsan megegyeztünk. Bizony
ennek is már 25 éve.
Štefan Baláž 1971-ben lett a Járási Népművelési Intézet munkatársa, s 1974-ben a Városi
Művelődési Központ igazgatója.
Ő vezényelte le az új épület felhúzását, s három évtizedig igazgatta is a helyi kultúrát. 1971-ben
egyik alapítója volt a Rimavan
folklórcsoportnak, de társastáncokat is tanított-tanít a mai napig,

de a közösségi életből és a helyi
sportból is alaposan kivette a részét. Még nyugdíjas éveiben is a
Városi Hivatal szociális osztályát
vezette, 2010 óta ismét városi
képviselő, sőt egy alkalommal
még a polgármesteri széket is
megpályázta. Hosszú évek óta
alelnöke a Szlovákiai Antifasiszta Ellenállók Rimaszombati
Területi Választmányának is.
S még nem szóltunk egy másik
vesszőparipájáról, a röplabdáról.
Évtizedek óta a lelke-motorja a
helyi VK Slovan női I. ligás röplabdacsapatnak, amelynek sokáig
az edzője is volt. Mondják, egy
fecske nem csinál nyarat, de ez a
mondás egyáltalán nem igaz mifelénk, hisz Pista nélkül sok minden nem működne városunkban.
Szerencsére, munkáját több alkalommal is elismerték, 2002-ben
megkapta a Városdíjat is.
Még a Városi Hivatalban dolgozott, amikor megkeresett, hogy
magyarországi partnerklubot szeretne, segítsek neki. Így hoztuk
össze közösen a miskolci Albrecht MISI MVSC-vel az együttműködési megállapodást, amely
a mai napig működik, s évente
legalább egyszer találkozik és
megmérkőzik a két klub. Amikor első alkalommal Miskolcon
jártunk, ki kellett ugranom, mert
egy fontos hívás várt rám. Vis�szatérve ugyancsak meglepődtem, ugyanis a beszélgetés nem
állt meg, Pista ugyanis folyékonyan beszélt magyarul. Ezt én akkor tudtam meg, eladdig ugyanis
ügyesen tagadta.
Tisztelt Képviselő Úr, kedves
Pista, az isten éltessen még közöttünk sokáig, s adjon legalább
annyi energiát a számtalan feladatod elvégzéséhez, mint adott
azt az előző évtizedekben!
Juhász Dósa János,
Gecse Attila felvétele

Nyilvános találkozóra várják
a Rozsnyói és Szövetkezeti utcák lakóit
Rimaszombat Város polgármestere, Šimko József nyilvános találkozóra hívja a Rozsnyói–Szövetkezeti utcák lakóit (2. sz. választókörzet), amelyre május 24-én, szerdán 17.00 órától kerül sor a P. K.
Hostinský Alapiskola (Szövetkezeti utca) előcsarnokában.

Városunk legidősebb polgára,
Mária Jägerová áprilisban
ünnepelte a 101. születésnapját,
akit e jeles évfordulón köszöntöttek a Polgári Ügyek Testülete
tagjai is.

A találkozón részt vesznek a választókörzet városi képviselői, valamint
a város tisztviselői, amelyen szó esik a város ingatlanjai eladására tett
javaslatokról (Czakó, Kanátová), az aszfaltozásról, valamint a Rozsnyói
és Szövetkezeti utcák társasházai között tervezett parkolóhelyek kialakításáról is.
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Egy felejthetetlen
hétvége Egyházasbástban

Medvesalján jártam a hétvégén.
Barátokhoz mentem, barátokat
vittem Ógyalláról, V. Nagy János
fafaragót és feleségét. Batyiból indulva kis falvakon át – szomorú
látvány a serkei kastély és gesztetei kúriai egykoron szebb napokat
megélt romjai – kacskaringós,
szűk utakon át megérkeztünk a
Baranta völgybe.
Felsétálva az életfához elénk tárult
a Baranta völgy szépséges tavaszi
pompájában. Megnyugtató, erőt
adó hely. Lecsitul a lélek. Pár falu,
pár kanyar és már meg is érkeztünk
Egyházasbástba. Ott már javában
folyt a majális, rotyogott a bográcsokban a finomnál finomabb étek.
Az arra vágyókat lovaskocsi vitte
keresztül a falun, a gyerekek különböző foglalkozásokon múlatták az
időt és aki a „népi divatot” kedveli,
szétnézhetett a szép hímzett ruhák
között.
Gyönyörű napsütéses idő volt, így
nem csoda, hogy a közeli Pogányvár
Fogadó zsúfolásig megtelt a szomjas, eltikkadt vendégekkel. A barátaim hamar ismeretségeket kötöttek
és már nem is érezték magukat amolyan „gyüttmentnek” – remek bevezetés az esti beszélgetésre…
Itthon-otthon, kitelepítés, kivándorlás, élet egy idegen országban,
hazatelepülés, megmaradás – ezekkel a szavakkal lehetne felvázolni
V. Nagy János életútját, ezekről
beszélgettünk a megtelt Fogadó éttermében. Képzeletben ott voltunk
a hadifogolytáborban, a kitelepített családdal Móron. Az orromban
éreztem a finom kakaó illatát, ami
a bögrében ott maradt az asztalon,
mikor a család elhagyta Magyarországot a szebb jövő reményében.
Egy ismeretlen, bizonytalan világba
cseppentek, de mégis volt egy ös�szetartó erő. Magyar közösségek,
magyar szó, dal, tánc, ez mind segí-

tett, hogy a gyökerektől ne szakadjanak el.
Másnap várt ránk a Hazajáró túra.
Reggel a Pogányvár Fogadó előtt
gyülekezett az elszánt csapat, gyerekek, felnőttek és két kutya. Majd
negyvenen vágtunk neki a túrának.
Kenyeres Oszkár, Jakab Sándor
és Kovács Roland vezetésével indultunk el a tervezett útvonalon
Pogányvár Fogadó–Mária-kút–Tufabánya–Somoskő–Pogányvár Fogadó. Már akkor is eléggé sáros,
vizes utakon, amikor az erdő szélen
dörrent meg először az ég, azt hittük, elvonul a zivatar. Tévedtünk.
A Mária kúthoz érve még „szárazon” meghallgattuk fiatal vezetőnket, Sonkoly Dalmát, aki a kút
legendáját mesélte el. Hamarosan
azonban eleredt az eső. Az egész
csapat a kis kápolnában kereste a
menedéket. Hiába várakoztunk több
mint egy órát, csak nem állt el az
eső, sőt lassan úgy szakadt, ahogyan
csak az égből jöhetett. Következő
vezetőnk, Ádám Sándor használta ki
az alkalmat, és a környék keletkezéséről, geológiai érdekességeiről számolt be. Mikor kiértünk az erdő szélére, az eső elállt. Vizesen, sárosan,
fáradtan, de valami békés kegyelmi
állapotban folytattuk az utunkat és
így érkeztünk vissza a Fogadóba.
Fáradtak voltunk, de nagyon jól
éreztük magunkat és örültünk, hogy
nekivágtunk.
Megtelt a terem és az előzenekar, a
balogfalai-ajnácskői Ramses számai
után már fel is csendültek az Ismerős
Arcok ISMERŐS dalai. Egy jó koncert volt a majális utolsó programja.
Teltházas koncert, az elengedhetetlen Nélküled. című számmal...
Mert mi egy vérből valók vagyunk!
Köszönöm, hogy ott lehettünk, hogy
veletek lehettünk, hogy együtt lehettünk!
Pósa Judit, fotó: szervezők

Ismerkedtek
egymással a jelöltek

Valószínűleg annak a hozzászólónak volt igaza, aki szerint a
Rimaszombatban bemutatkozott
megyefőnök-jelöltek túlértékelték
a képességeiket, amikor ringbe
szálltak Kotleba helyéért. A meghívottak közül a jelenlegi megyeelnök, Marian Kotleba el se jött,
ahogy hiányzott Miroslav Urbáni
és Ján Lunter is. A legtöbb szó
mégis Kotlebáról esett.
Pavel Sibyla vezette a Naša Sobota
Polgári Társulás által szervezett vitaestet, amelyet talán nem véletlenül
a Magán Konzervatórium diákjai
nyitottak meg az EU hivatalos himnuszának számító Örömóda hangjaival. A megjelent jelöltek előbb
bemutatkoztak, többen már ismertek lehettek a nagypolitikából mint
Besztercebánya egykori polgármestere, Ivan Saktor, aki több évtizedes
szakszervezeti múlttal is rendelkezik, míg Martin Klus a SaS színeiben lett parlamenti képviselő. Mellettük szeretné megmérettetni magát
Igor Kašper vállalkozó, Stanislav
Mičev történész, a Szlovák Nemzeti
Felkelés Múzeumának igazgatója és
Martin Juhaniak, Breznóbánya Városi Hivatalának elöljárója is. Közel
három órán át tartott a vita, amely
többnyire abban merült ki, hogy a
legfontosabb a jelenlegi ispán eltávolítása, de mindanynian hangsúlyozták az állam szerepvállalásának
fontosságát is. Ennek érdekében

hárman abban is megegyeztek, hogy
szeptemberben közvélemény-kutatást végeztetnek, s csak a legerősebb
jelölt indul Kotlebával szemben.
Abban mindannyian egyetértettek,
hogy a parlament nagyon rossz döntést hozott, amikor az egyfordulós
választás mellett döntött, mert az
a jelenlegi megyefőnököket erősíti meg, s ezzel a parlament ismét
Besztercebánya megyével tolt ki.
Egyedül Igor Kašper volt az, aki
nem Kotlebával szemben fogalmazta meg magát, hanem azt hangsúlyozta, csak akkor tud tükörbe
nézni, ha egy szebb jövőképet megfogalmazva az utolsó leheletéig harcol a győzelemért. Igaz, egyelőre ez
a jövőkép nem készült el, vagy még
nem akart róla részleteket elárulni. A jelöltek közül egyedül Mičev
vázolt konkrét elképzeléseket is az
esten, s ő volt az, aki szorgalmazta
az agroturisztika fellendítését, az
alacsony végzettséggel rendelkező
munkaerő foglalkoztatottságát (pl.
szeparált hulladékgyűjtés, s azok
újrahasznosítása) és a határmenti
együttműködés megerősítését. Nem
sok szó esett az iskolaügyről, még
kevesebb az egészségügyről, s szinte semmi a romaproblémáról, holott
Kotleba elsősorban ennek köszönhette négy évvel ezelőtti győzelmét.
Igaz, a házelnök a választásokat
még nem írta ki, arra valószínűleg
november végén kerülhet sor.
jdj, fotó: gecse

Elfogadták a Kisebbségi
Kulturális Alapról szóló törvényt
A parlament májusi ülésén 101
parlamenti képviselő igen szavazatával, 13 nem szavazat és 22
tartózkodás mellett (1 képviselő
nem voksolt) a honatyák megszavazták a Kisebbségi Kulturális
Alapról szóló törvényt.
Ezzel július elsejétől a kisebbségi
kultúra anyagi támogatásának hatásköre egy „politikától független”
közszolgálati intézményhez fog
tartozni. Az alap költségvetése 8
millió €, ami csaknem a duplája az
eddigi támogatási keretösszegnek.
Az alap transzparens és magas
színvonalú szakmai eljárást hivatott biztosítani, ezzel támogatva a
szlovákiai kisebbségek kulturális
identitásának megmaradását, ki-

fejezését, védelmét és fejlődését.
Tizenhárom kisebbség képviselői
igényelhetnek anyagi támogatást,
amelyekről a döntést a szakmai
tanácsok hozzák meg. A döntéshozókat az egyes kisebbségek a kulturális szervezetek közgyűlésén,
demokratikus úton választják meg.
Az így megalakult testületek maguk döntenek a pályázati kiírások
tartalmáról és céljairól is.
A Kisebbségi Kulturális Alap ös�szköltségvetése mindössze 4%-a
számít rezsiköltségnek. A maradék
96%-ot a beküldött pályázatok támogatására költi. Az első pályázati
kiírások 2018 januárjára várhatóak.
kgj
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Az idén is bemutatkoztak
fiatal zenész tehetségeink
A 37. Zenei Tavasz keretén belül
harmadik alkalommal rendezte
meg a Zenebarátok Köre a Fiatal
Rimaszombati Tehetségek Fórumát. A rimaszombati Művészeti
Alapiskola öt egykori diákja mutatkozott be, Pavel Orosz, Juliana Čarnoká, Pataky Alexandra,
Reichel Éva Mária és Botos Béla
Bumbi.

Évente nagyon sok tehetséges zenész végez a rimaszombati Művészeti Alapiskolában, s közülük
sokan folytatják zenei tanulmányaikat felsőbb szinten, így konzervatóriumban vagy egyetemen is.
Bár az eredeti műsorterv némileg
megváltozott, hiszen ketten Michal
Antal (gitár) és Znám Adrianna
(ének) betegség miatt visszaléptek,
a program így is igen változatos
maradt. A sort az idén Zólyomban
végző Pavel Orosz nyitotta gitáron,
aki vizsgakoncertjéből mutatott be
részleteket. A Kassán tanuló Juliana Čarnoká eredetileg hegedűn
kezdte tanulmányait, később tért

át édesanyja nyomába lépve zongorára. A rimaszombati koncerten
Ginastera és Grieg egy-egy művét
szólaltatta meg. Pataky Alexandra
szintén Kassán tanul, s ha így folytatja, a honi operett- és operaszínpadok sztárja lehet. Milan Varga
kíséretében operettslágereket adott
elő magyarul és szlovákul, s mint
kiderült, nemcsak hangja, hanem

kitűnő humora is van. Reichel Éva
Mária Pozsonyban tanul fuvolán, s
a rimaszombati koncerten Mouquet
La flute de pan című művét szólaltatta meg.
Az idei koncertet, ahogy annak idején az elsőt is, Botos Béla Bumbi
zárta, aki egy Brahms, s egy Vieuxtemps művet adott elő brácsán
(az utóbbit Alica Hancková kíséretében). Béla a besztercebányai
Művészeti Akadémián Zuzana
Bouřová diákja, s mint elmondta,
a nyarat Németországban tölti egy
mesterkurzuson.
jdj, fotó: gecse

Ünnepi koncertet adott a
Magán Konzervatórium
Évekkel ezelőtt
Nyustyán nyitott kihelyezett
tagozatot
az
Adam
Gejza
vezette magán
konzervatórium, de idővel
átköltözött
Rimaszombatba, a Műszaki
Szakközépiskola egykori épületébe. Az iskola tanárai diákjai a kassaiakkal
közösen a rimaszombati Városi
Művelődési Központban mutatkoztak be, s „adtak ízelítőt” a
tudásukból.
A műsort a kassaiak nyitották meg,
őket a helyiek követték, fellépett
többek között Radics Gerald, Lics-

ko Péter, Silvia Kotková, Martin
Horváth, Horváth Roland, Andrea
Karaffová, Gejza Horváth, Lakatos
Norbert, Danyi Csaba, vendégként
Dezider Axmann.
A mintegy kétórás műsor zárásaként az iskola diákjainak együttese
mutatkozott be.
Gecse Attila felvétele

Képekben
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Április 26-án, 21. alkalommal került megrendezésre a komáromi Selye
János Gimnáziumban a Dobré slovo–Jó szó elnevezésű szavalóverseny
országos fordulója. A Rimaszombati járásban a verseny ősszel kezdődik Bátkában, a járási fordulóval, majd Tornalján folytatódik, ahonnan
a Tompa Mihály Református Gimnázium három diákja tovább jutott
a verseny országos döntőjébe, ahol egy második (Ostrihoň Dávid)
és két harmadik (Vajgel Rozina, Sztankovics Bolda Zonga) helyezést
szereztek.
A Kereskedelmi
Akadémia diákjai
Nagyszombatban
vettek részt az erőnléti öttusa kerületi
bajnokságán (Köböl
Dávid, Vladislav
Hruška, Adrián
Gombala és Tergácz
Dávid), amelyen az
első helyen végeztek,
sőt egyéniben Adrián
Gombala is első lett.
Az országos döntőt
közvetlenül lapzártánk előtt szintén Nagyszombatban rendezték meg,
ahol a rimaszombati csapat a negyedik lett, míg Adrián Gombala a
dobogó második fokára állhatott fel.
Az idén Rimaszombatban
tartotta tehetségversenyét a
Heuréka Magán Művészeti
Iskola, amelynek régiónkban
Mács Katalin vezetésével több
kihelyezett tagozata is van
(Jánosi, Almágy, Balogfala,
Ragyolc, Ajnácskő, Kálosa,
Hanva), de az ősztől újabb
települések (Nagybalog, Serke,
Füge, Nagydaróc, Bátka,
Simonyi) bevonását tervezik.
Az országos döntő legeredményesebb régióbeli versenyzője
Botos Renátó tanítványa, Fajd
Áron lett, aki megnyerte a
gitárosok versenyét.

Gesztetében idén is megrendeztek a Csillag születik vetélkedőt, amelyen
nagy sikerrel szerepeltek a Dúsa úti Alapiskola és Óvoda diákjai is.

Összeállította: jdj, fotó: Hunyadi Péter és archív

hu.rimavskasobota.sk

6

Losonc festője
a Gömör-Kishonti Múzeumban

Legyünk bátrak! – üzeni a
Gömörország tavaszi száma

„Legyünk bátrak! Ennek világos jeleként mutassuk fel a nyílt
kiállás, a tiszta beszéd példáját!
Vállaljuk közösségünket, az egységes és oszthatatlan magyar
nemzethez való tartozásunkat!
Vállaljuk örökségünket utódaink, a jövő érdekében! Ma Kassát nem fegyverrel kell megvédenünk, hanem a gyermekáldás
elfogadásával, a közösségi élet
gyakorlásával, az iskoláink, intézményeink iránti hűséggel”
– üzeni a Gömörország vezércikkében B. Kovács István, a negyedévi lap főszerkesztője.

„A Gyurkovits Ferenc
tárlat célja
nem csupán
bemutatni
a festő művészi tevékenységét,
de a családi
szálakon és a kor történelmi-társadalmi
kontextusán
keresztül jellemét is megismertetni” – hallhattuk a megnyitón Németh Bozó Andreától, a
kiállítás kurátorától.
Gyurkovits Ferencet – akinek
tárlata most nyílt meg a Gömör-Kishonti Múzeumban –,
joggal nevezik Losonc, illetve
Nógrád festőjének, hisz élete és
munkássága elválaszthatatlanul
egybeforr a várossal és környékével, még akkor is, ha 1876-ban
Budapesten született, de 1913tól már Losoncon élte tovább
ugyancsak hosszú, 1968-ig tartó
életét. Apja ugyan mészárosnak
szánta, de már titokban Budapesten is festészetet tanult egy
Buchetmann nevű osztrák festőnél, 1902-ben Párizsban a Julian (itt ismerkedik meg Rudnay
Gyulával is) és egy évvel később
a müncheni akadémián folytatta tanulmányait. A festőművész
státusza és közkedvelt jelleme
hozzásegítették, hogy kimagasló személyiség váljon belőle.
Az Osztrák-Magyar Monarchia
idején elismert és keresett művész volt, viszont a Csehszlovák
Köztársaság alatt, mint a kisebbség tagja, már csak a művészeti
élet peremén tevékenykedett.
Művészeti iskolát nyitott Losoncon, de sokszor képeivel fizetett

a boltban, hogy családját úgyahogy, el tudja tartani. Csupán a
20. század második felében, idős
korában, került be munkássága a
szlovákiai művészeti életbe, habár élete és művei a mai napig
sincs teljesen feldolgozva.
Gyurkovits optimista, realisztikus alkotásmódját nagyban
meghatározták müncheni tanulmányai, ahol elsajátította az
akadémikus, műtermi festészetet
és megismerkedett a plein-air
festészet alapelveivel is. Hagyományos módon festett, így a
körülötte levő világot úgy ábrázolhatta, ahogyan maga is látta.
Optimista életszemlélete ábrázolásmódján is megnyilvánult.
„Ecsetkezelése minden művén
lendületes és biztos, festésmódja
pasztózus jellegű, sajátos struktúrájú festékfelületet alkotva.
Gyurkovits kedvelte a fényt és
az árnyékot, ezért gyakran alkalmazta a fény-árnyék keltette
kontraszt, mellyel finom árnyalatokat tudott érzékeltetni.” – ezt
írta róla Marian Váross művészettörténész.
Kedvenc motívumai a zsánerképek, a figurális kompozíciók,
a portrét, a tájképek és a veduták voltak, melyek bevezették a
szemlélőt a régi Losonc eldugott
helyszíneire, a parkba, a piacokra és vásárokra – a város és a
környék lakóinak életébe.
A kiállított művek a losonci Nógrádi Múzeum és Galéria, továbbá a besztercebányai Közép-szlovákiai Galéria
gyűjteményéből
származnak.
A kiállításhoz a napokban készül
el a katalógus is, s azt július végéig lehet megtekinteni.
jdj, fotó: gecse

A Gömörország idei első, ún. tavaszi száma folytatja jól ismert
sorozatait, így Zsupos Zoltánnak a
nemzetőrség és honvédség gömöri
tevékenységét bemutató tanulmányát, ahogy a Nógrád természeti örökségét bemutató sorozatot,
amely immár a ma Magyarországhoz tartozó területeket mutatja be
Prakfalvi Péter jóvoltából, aki elsőként a Karancs értékeit veszi számba. Kiss László is folytatja a Palócföld orvosait bemutató sorozatát,
aki a 38. folytatásban Kain Dávidot
mutatja be, akiről Tompa Mihály
csak annyit írt, hogy: „Emberünk
nem orvos: varázsló”. Böszörményi István losonci helytörténész
Petőfi losonci, míg B. Kovács István Széchenyi István rimaszombati
jelenlétét örökíti meg.
Köszönti a lap Putnok élő krónikását, a 95 éves Cserhalmi Margitot,
a 70 éves Böszörményi Istvánt, s a
Csemadok idei gömöri és nógrádi
díjazottait, így az ajnácskői Lázár
házaspárt és Szamos Zsuzsát, a

losonci Böszörményi Istvánt és a
hárskúti Korintus Lászlót.
Tavaly adták át a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumban Holló
Barnabás A Magyar Tudományos
Akadémia alapítása című felújított domborművét, Czimbalmosné
Molnár Éva és Buday Miklós köszöntő szavait olvashatják, ahogy
közli a lap Csomós Éva beszédét
is, amely a felújított Győry Dezső
emléktábla leleplezésekor hangzott
el. Bodnár Mónika a „málenkij
robot”-ra elhurcoltak emlékét idézi meg, míg B. Kovács István Igó
Aladártól vesz búcsút, s több új regionális kiadványt is bemutatnak.
A lap kapható a rimaszombati és
a tornaljai Tompa Mihály Könyvesboltban, illetve megrendelhető a szerkesztőség elérhetőségein
(Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület, Vasutas u. 1., 979 01 Rimaszombat, tel.: 0905/846 618,
gemamuz@gmail.com).
jdj

A hónap műtárgya:
hamisított lámpás
Egy eredetileg a római korra jellemző (kb. 3-4. század), Szent
Györgyöt ábrázoló (legkorábban
a 13. században fordul elő) hamisított lámpás a hónap műtárgya a
Gömör-Kishonti Múzeumban.
A lámpásnak
körte alakja
van, a szűkített részén
található a
lámpás nyílása, amely a kanóc elhelyezésére
szolgált. A másik oldalán pedig a
fogót találjuk, amelynek révén két
ujjal lehetett a lámpást megtartani.
A kör alakot formázó központi részen található a Szent György motívum, ahogy az antik hadi felszerelésben épp leszúrja lándzsájával
a sárkányt. A központi figura két
oldalán 14 további geometriai figura
található, míg a lámpás fenekén egy

levél formájú (?) gyártási védjegyet
is találunk – tájékoztatta lapunkat
Botos Sándor, a múzeum régésze.
A lámpás égetett agyagból készült,
nagy része halványbarna festékkel,
míg a kanóc elhelyezésére szolgáló nyílás körül fekete festékkel van
lekenve. A lámpás a római kor (kb.
3-4. század) lámpásait idézi meg,
amikor az agyagból készült olajlámpások napi használati tárgynak
számítottak. Szlovákia területére a
Római Birodalom hódításai során
került, amikor azok a barbárokkal
is üzleti és katonai kapcsolatba kerültek.
A rejtély – ki és miért készítette el
a római korra (3-4. század) hajazó
hamisított lámpást, s miért a Szent
György motívummal látta el –, persze továbbra rejtély marad, ahogy
azt sem lehet tudni, hogyan s mikor
került a múzeum birtokába.
kgj
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Rendezvény rendezvény hátán

Május 3-án és az azt követő napokban az idén is megrendezték a Napraforgók napját, vagyis a szklerózis multiplexben szenvedők javára gyűjtöttek.
A gyűjtésbe több középiskola, így a Kereskedelmi Akadémia diákjai (Bianka Vargicová, Lucia Šestáková, Karin Bakalová, Eleonóra Demeová,
Veronika Slováková, Egri Evelin és Túnyi Tamás) is bekapcsolódtak.

Régiónkban is sok helyen megemlékeztek a második világháború befejezéséről. Volt, ahol koszorúztak, sok helyen, mint Nagybalogon tábortüzet
gyújtottak, de több iskola sem feledkezett meg az évfordulóról, a Kereskedelmi Akadémia diákjai Garamnémetfalván jártak, amely községet a
nácik annak idején felégettek, míg az iskolában Sládek László, Július
Molitoris és más antifasiszták tartottak előadást a háború borzalmairól.
Ingyenes egészségügyi vizsgálatot
végeztek a Dôvera egészségügyi
biztosító és a rimaszombati kórház alkalmazottai a Fő téren, ahol
ingyenes vizsgálatok során vércukorszint-mérésre, vérnyomás-mérésre, stresszmérésre, vércsoport
megállapítására, anyajegy-vizsgálatra és testzsírtömeg-mérésre is
lehetőség nyílt, sőt egy szerencsés
még kerékpárt is nyerhetett.

Rák Viki főszereplésével mutatták be Camoletti Leszállás Párizsban című
vígjátékát a Városi Művelődési Központban.
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Az elmúlt napokban bonyolították le az Ipolyi Arnold Népmesemondó
Verseny és a Duna Menti Tavasz regionális fordulóit is, előbbit Bátkában,
utóbbit Tornalján. Bátkában több mint hatvanan meséltek, míg Tornalján
nyolc csoport mutatkozott be az idén. Az Ipolyi országos döntőjére június
5-én kerül sor Rozsnyón, míg a Duna Menti Tavasz döntőjét május 30. és
június 2. között rendezik meg Dunaszerdahelyen.

Többéves hagyomány, hogy május elsején veterán autók találkoznak
Sőregen. Nem volt ez másképp az idén sem, a Bagolyvár alá elsősorban
szocialista autócsodákat vártak.

Több mint kétszázötvenen mulattak az áprilisi Magyar Buliban a Via Nova
ICs szervezésében.

Kiemelkedő sikert ért el a rimaszombati Havran Színház, amely
az 50. Palárikovo Raková országos
színházi találkozón első helyezést
ért el Marian Lacko és Stanislav
Rakús Koldusok című előadásáért,
sőt dramaturgiai munkájáért Marian Lacko különdíjban is részesült.

Ismét keresik
a tehetséges előadókat az X-Faktor
című műsorba,
s régiónkból is
többen szerencsét próbáltak.
Képünkön a
Kereskedelmi
Akadémia diákja,
Rácz Rusznyák
Richard.
Összeállította: jdj, fotó: gecse, jdj és archív
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Május 19.:

80 éve alapították a katolikus vegyeskart
80 évvel ezelőtt alakult meg Rimaszombatban a katolikus énekkar, s erre a jeles eseményre emlékeznek május 19-én,
pénteken.
Az énekkar 2009-ben vette fel Meszlényi
Zoltán egykori katolikus püspök nevét,
aki 1892-ben Hatvanban született ugyan,
de gyerekkora egy részét Rimaszombatban töltötte. Az ünnepség 17.30 órakor
kezdődik magyar nyelvű szentmisével,
amelyet Rastislav Polák celebrál, ezt követően az ünnepi kultúrműsorban bemutatkoznak a helyi művészeti alapiskola
diákjai, valamint a Kurali Ágnes vezette tornaljai Andante kórus, de természetesen meghallgathatjuk az ünneplő kórus műsorát is.

Május 20.:
Múzeumok és Galériák Éjszakája
Mind a Gömör-Kishonti
Múzeum, mind a Városi
Galéria megnyitja kapuit
május 20-án, szombaton
a Múzeumok és Galériák
Éjszakáján, s 18.00 órától
éjfélig különleges programokkal várják az érdeklődőket.
Nemcsak a múzeum állandó és időleges tárlatait lehet megtekinteni, hanem a Magán Konzervatórium diákjainak felvezetésében a 135 éves múzeum történetét is megelevenítik, s természetesen nem maradhat el a konzervatórium diákjainak
koncertje sem. Az idén is számos kézműves várja majd a látogatókat
(szappant, gyöngyöt, gyerekjátékokat és más különlegességeket is készíthetnek az érdeklődők), az udvaron háziállatok sorakoznak majd simogatásra várva, s az idén is új kiállítással kedveskednek, hisz Füstbe burkolt
szépségek címmel a múzeum pipagyűjteményéből nyitnak tárlatot, amely
július 30-ig lesz megtekinthető.
Ne feledjék, minden 100. látogató ajándékban részesül.
Nyitva tart a Városi Galéria is, ahol nemcsak Michal Machciník kiállításával ismerkedhetnek meg alaposabban, hanem a Divosud is várja a
látogatókat Gogol Háztűznéző című komédiájának részleteivel.

Május 27.:
Meghívó a Gömöri Triatlonra
A Bike & Run team klub az idei évben negyedik alkalommal rendezi meg a Gömöri Triatlont,
amelyre a kurinci Zöld Víz Üdülőövezet területén kerül sor. A 2017-es versenyre május 27-én,
szombaton kerül sor 10.00 órától.
Az elmúlt évekhez képest pár apróbb változtatásra is sor kerül, így teljesen más szakaszon zajlik a
kerékpáros illetve a futóverseny, amely áttevődik
a kurinci erdőkbe, annak egy része a tereptriatlon
feltételeit is teljesíti, így a terepkerékpárosok jelentkezését is elfogadják.
Az idei verseny másik újdonsága, hogy egy-egy kategóriában maximum százan nevezhetnek, ez alól
kivételt csak a gyerekszámok és a váltók jelentenek. A Junior kategóriában
az első három helyezett anyagi jutalmazásban is részesül. A legkisebbeket az
idén is MINIDUATLON várja.
A Bike & Run team klub reméli, hogy az idén is mindenki elégedett lesz a
szervezéssel, a szervezők által készítendő fantasztikus gulyással és természetesen a teljesítményével is.
Bővebb infó: www.bikeandrunteam.estranky.sk

Május 20.:
Palóc világtalálkozó
– palócföldi konferencia
A Tar Lőrinc Baráti
Kör Közhasznú Egyesület május 20-án,
szombaton 9.00 órai
kezdettel szervezi meg
a Palóc világtalálkozót
– palócföldi konferenciát a balassagyarmati
Mikszáth Kálmán Művelődési Központban.
Az előadók között találjuk Kanyó Juditot,
Varsány polgármesterét
(Varsány…, ahol múlt,
jelen, jövő összeér. Az
önfenntartó falugazdaság), Karaba Tamást (Az Ipoly-hidak üzenetei, avagy
hidak, partok és emberek között), Ladóczki Vilmost (Néprajzi gyűjtés a 24.
órában), Gyurán Ágnest és Ádám Zitát (Értékőrzők a felvidéki iskolákban)
és Toldi Istvánt (A népmese szerepe, helye, lehetősége a közoktatásban).

Május 23.:

Tompa emlékkiállítás nyílik Budapesten
Nincs talán még elfeledve a dal címmel május
23-án, kedden 16.00 órától Tompa Mihály Emlékkiállítás nyílik Budapesten, az Országos
Széchenyi Könyvtárban.
A kiállítást megnyitja
Szilágyi Márton irodalomtörténész,
közreműködik Szabó András
előadóművész, a Sárszentmiklósi
Általános
Iskola Népdaléneklő Csoportja, a Violin Művészeti
iskola Sárszentmiklósi Tagozatának hangszeres kamaracsoportja, valamint a
kiállítás kurátorai, Patonai
Anikó Ágnes és Szűts-Novák Rita irodalomtörténészek.
A tárlat szeptember 30-ig látogatható a VII. emeleti katalógustérben.

Köszönet...
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága halottunkat,

Csank Lászlót
2017 május másodikán
elkísérték utolsó útjára
a rimaszombati temetőbe.
A gyászoló család
GZ-24/17

Hirdetés:
Eladók brojler csirkék cca 2 - 2,5 kg-os súlyban a vecseklői farmon.
Ára 1,65 EUR/kg. Tel. 0915 650 861			
GH-25/17

Gömöri Hírlap
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Holló Botond nyert Feleden

Harmadik alkalommal rendezték meg a kerékpározók Tavaszi Nagydíját, amelyet idén az eredetileg tavaszra betervezett körforgalom-építés
miatt Rimaszombatból Feledre helyeztek át. Fejes Gábor és Štefan Nôta
után Feleden Holló Botond állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára
a breznóbányai Ivan Schwarzbacher és a tavalyi győztes előtt. A nőknél
Andrea Juhásová győzött, aki letaszította trónjáról az eddigi győztes,
Tatiana Jasekovát.
Kellemes tavaszi idő várta a versenyzőket és a kerékpársport iránt érdeklődőket, bár Fülek környékén frissítő zápor is útjába akadt az idén induló 123
versenyzőnek. A szlovákiai versenyzők mellett hagyományosan érkeztek
Magyarországról, Csehországból, de akadt érdeklődő Nagy Britanniából és
Ausztriából is. Az idei táv, – amely Medvesalján és Füleken keresztül vezetett –, 104,7 kilométer hosszú volt, a győztes Holló Botondnak, az egri Dr.
Bátorfi Agria KTK versenyzőjének 2:30:34-es időre (41,72 km/h) volt szüksége a táv megtételére. Három másodperccel előzte meg a breznóbányai CK
Route 66 versenyzőjét, Ivan Schwarzbachert, míg a harmadik helyre kilenc
másodperces hátránnyal a tavalyi győztes, a breznóbányaiaktól a rimaszombati CK klubba átigazolt Štefan Nôta végzett. A rimaszombati klub versenyzői közül öten is az első húsz között végeztek, így a csapatversenyben megszerezték a második helyet.
A nők között Andrea Juhásová, a Bike team Juhasky versenyzője letaszította
a dobogó legfelső fokáról a kétszeres győztes Tatiana Jasekovát, a BikePro
SK versenyzőjét, s 02:31:46-os idővel győzött, ami négy másodperccel jobb
eredmény mint Jasekováé. A 60 év felettiek mezőnyében a rimaszombati
Vladimír Melo 02:31:49-es idővel lett a legjobb.
kgj, fotó: archív

Egy súlyos vereség,
s egy sima győzelem idegenben
Két idegenbeli mérkőzéssel folytatták Csányi Csaba védencei
a II. liga rájátszásában, s míg
Poprádon 6:1 arányú vereséget
szenvedtek, addig Eneszkén 3:1
arányban győzni tudtak. Igaz,
ezek az eredmények már nem
osztanak, nem szoroznak, a csapat jövőre a III. ligában folytatja.
Poprádon az esélyes hazaiak már az
első félidőben eldöntötték a mérkőzés sorsát, hisz Lacsarak (öngól), Kapláň és Bilas találataival
háromgólos vezetésre tettek szert.
A második félidőben Šašinka két,
míg Daško egy góllal járult hozzá
a hazaiak találataihoz, s az utolsó
percben Kelemen gólja már csak
szépségtapasz volt a rimaszombatiakra nem igen hízelgő eredményre.
Egy héttel később az Eneszke otthonába látogattak a rimaszombatiak (kérdés, vajon ki felel a ritka

bárgyú sorsolásért, hisz a batyiak
egymás után három mérkőzést játszottak-játszanak idegenben), ahol
tíz perc alatt, a 35. és a 45. percben megtörtént minden, ami érdekes lehetett ezen a mérkőzésen.
A 35. percben Pástor szerezte meg
a vezetést a hazaiaknak, de Mazur
tizenegyesből három perc múlva
egyenlített. Négy perccel később
Kelemen a vezetést is megszerezte a vendégeknek, s a félidő utolsó
percében Morháč a batyiak harmadik gólját is bevágta Deronja hálójába, s ezzel ki is alakult a 3:1-es
vendéggyőzelmet hozó mérkőzés
eredménye.
A rimaszombatiak 20-án a héthársiak (Lipany) otthonába látogatnak,
s a II. ligás ténykedésüket 27-én,
szombaton 17.00 órától a poprádiak elleni mérkőzéssel fejezik be.
kgj

Április 29-én Felsőtárkány (Egertől 6 kilométerre) gondozott erdejében került megrendezésre
a Magyar kupa soron következő versenye. Öt versenyző képviselte a Bástya Íjász Klubot, Lévay
Tibor, Kormoš Viktória,
Hegedűs László, Nagyferencz Stella és Nagyferencz László, akik közül

az első három a dobogó tetejére is felállhatott.
Borús esős idő ellenére igazi maratoni verseny várt a versenyzőkre, mivel a szokásosnál jóval több, 50 cél alkotta a pályát. A pálya hossza 6,5 km volt. A pályaépítők kitettek magukért, furfangos pályát építettek, kihasználva a hely adottságait.
A rimaszombatiak Magyarország legjobb versenyzőivel mérhették össze
tudásukat. „Nagyszerű felkészülésnek számított e verseny a május 13-án
megrendezett rimaszombati verseny előtt, s elvegyülve a magyar mezőny
krémje között, próbáltunk minél többet tanulni tőlük. Reméljük, elég szemfülesek voltunk” – mondta el érdeklődésünkre Lévay Tibor, a klub elnöke.
De a tapasztalatszerzés mellett három aranyérmet is elhoztak a Bástya
Íjász Klub versenyzői, ugyanis Lévay Tibor a HU veterán kategóriában
bizonyult legjobbnak, Kormoš Viktória Hu kadét kategóriában, míg Nagyferencz Stella HU mini kategóriában nem talált legyőzőre. Nagyferencz
László és Hegedűs László a népes HU szenior kategória középmezőnyében helyezkedtek el.

A rimaszombati Arsenal
Shooting Club öt versenyzője állt rajthoz Budapesten a Shooting Masters
All Division versenyén,
ahol mintegy 150 versenyző jött össze Európa több
országából, ahogy Izraelből is. A legjobb eredményt Szabó Sándor érte
el, aki az Open divízióban
a szeniorok között az első
helyen végzett. A Standard
divízióban Stanislav Grubiak a 7., a Standard Lady divízióban a rimaszombatiak új szerzeménye,
a komáromi Drenko Csilla a harmadik, míg a Zuzana Botková a 4. lett.
A Standard divízióban hatodik helyezést szerzett a klub magyarországi
tagja, Sajgó Zoltán is.
A tekeidény zárásaként a Városnapok keretében rendezték meg
a veterán nők szlovák bajnokságát a rimaszombati tekézőben.
14 klub 32 versenyzője érkezett
Gömör fővárosába, s a győzelmet Jana Bošňáková, a trencséniek versenyzője szerezte meg
549 fával a nagymagyari Vlahy
Éva (539) és Grella Erika (528)
előtt.
Elek Csaba felvétele

Meghívó

Egy nem mindennapi próbatétel, sok-sok óra edzés, fáradtság, kitartó
munka... és a teljesítmény! Május 20-án, a gömörpéterfali sportpályán
egy napban összesítve kerül megrendezésre a 12 órás íjász teljesítmény
nap, ahol hat különböző íjász számban Kopecsni Gábor, a Felföldi
Baranta Iskola alapítója méretteti meg magát! Az összteljesítmény célja
10.000 leadott célzott lövés 70%-os találati arányban!
Eredményhirdetés 21-én.
Május 20-án 40. évfolyamához érkezik az U11-es, U13-as és U15-ös diákok nemzetközi cselgáncstornája Rimaszombatban a a TJ Mladosť Relax
szervezésében, amelyet a megszokottól eltérően idén nem a Téli stadionban, hanem az egykori Hypernova épületében rendeznek meg.
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