Az elmúlt napok
margójára

„Ezernyolcszáznegyvennyolc,
te csillag…”

Szeles, meglehetősen mostoha időben ünnepeltek az idén mindazok, akik március 15-én
emlékeztek az 1848/1849-es forradalom és
szabadságharc hőseire. Amíg vasárnap még
ragyogó napsütés fogadta az ünneplőket,
addig kedden többnyire havazott, de ez mit
sem zavarta az emlékezőket, s alig akadt
olyan gömöri és nógrádi település, ahol ne
tűzték volna fel a kokárdát, s ne helyezték
volna el az emlékezés és hála virágait.
Rimaszombatban a hagyományokhoz híven a
Csemadok Alapszervezete valószínűleg utoljára emlékezett Petőfi Sándor szobra előtt, a
már megszokott „díszletek” között, a Tompa
tér ugyanis jelentős átalakulás előtt áll. Amikor
összegyűltünk, a közeli automatikus hőmérő
alig öt fokot mutatott, de a koszorúzás idején
már nyolc fok állt a hőmérőn, a szép számú ünneplő tömeg felmelegítette a teret. Tóth Csilla,
a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke mondott ünnepi beszédet,

Minden kedves
olvasónknak
kellemes húsvéti
ünnepeket
kívánunk!

Petőfit méltatván Pilinszky Jánost idézte, aki
imígyen szólt híres elődjéről: „Egy dolog van
azonban, amit Náladnál tisztábban senki sem
képvisel. És ez az igazmondás.” Tóth Csilla
hangsúlyozta, hogy az akkori hősök hittek abban, hogy Magyarország megáll a saját lábán,
s a magyaroknak joguk van az önbecsüléshez.
A mának üzenve a szónok pedagógus lévén
az anyanyelvű oktatás és kultúra fontosságát
emelte ki, hisz ma nemzeti identitásuk felvállalása helyett sokan inkább az anyagi biztonságot, a jólétet választják.
A Petőfi szobor megkoszorúzása után a tömeg
a Városi Művelődési Központba vonult, ahol
a rimaszombati magyar iskolák diákjai, az
Új Gömör Néptáncegyüttes, a Blaha Lujza
Vegyeskórus és a Gitáros Sokk Sebők Valéria
szerkesztésében az 1848-as forradalom és
szabadságharc eseményeit idézték fel.
A régióban megtartott ünnepségekről
4. oldalán találnak fotóriportot.

lapunk

jdj, fotó: gecse

Túl vagyunk a parlamenti
választásokon, s mire ezek
a sorok megjelennek,
talán már azt is tudni
fogjuk, kik lesznek a
leendő kormánykoalíció
tagjai. Most csak arra
vállalkozom ebben a
rövid jegyzetben, hogy
felhívjam a figyelmüket, mi is vezetett
ahhoz a sokkhoz, amely többségünket
teljesen váratlanul ért március ötödikén.
A Smer-SD elnöke ugyan győztesnek hiszi
magát, de ha az eredményeket részletesen
kiértékeli, rájön, milyen komoly hibát követett
el azzal, hogy a városoknak és falvaknak
nyújtandó támogatásokat pártszínek alapján
osztotta el, de akkor is, amikor nem fogadta
azokat a polgármestereket, aki nem a
kormánypárt színeiben jutottak mandátumhoz
(lásd. nem engedte be a hátrányos helyzetben
lévő régiók helyzetével foglalkozó találkozóra
városunk polgármesterét).
A nagy vesztesek egyike a KDM is, amely
ráfizetett az évek óta dúló hatalmi harcokra,
amelynek a következtében Lipšic és
Procházka is elhagyta a pártot. De a párt igazi
vesszőfutása akkor kezdődött el, amikor a
megyei választásokon a párt összeszűrte a
levet a Smerrel.
Kétségtelenül csalódottak azok is, akik a
Most-Híd vegyespártot illetve az MKP-t
választották. Amíg a Most-Híd potenciális
szavazóit elsősorban az zavarta, hogy a
választások előtt annak elnöke, Bugár Béla
nem adott határozott választ arra a kérdésre,
hogy el tudja-e képzelni az együttműködést a
Smerrel, addig az MKP nem tudott felmutatni
olyan határozott vezetőt, aki megalkuvás
nélkül rámutatott volna a konkurens pártok
hibáira. Mivel a szlovákiai magyarság
száma folyamatosan csökken, ideje lenne
elgondolkodniuk az együttműködésen, s a
közös listán való induláson. Ellenkező esetben
könnyen megtörténhet, hogy a következő
választások után már egyáltalán nem lesz
képviselete a hazai magyarságnak.
Az igazi hab a tortán viszont Kiska
köztársasági elnök lépése volt, aki nem
akceptálta 210 ezer választó döntését, s nem
fogadta Kotlebát a választások után. Senki
nem várta el tőle, hogy kormányalakítással
bízza meg, de az a lépése, hogy meg se hívta a
választások utáni találkozóra, finoman szólva
is arrogáns lépésnek számít.

hu.rimavskasobota.sk
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Sokkolták az antifasisztákat a választások

A választások utáni hétfőn
szokásos éves összejövetelét tartotta a Szlovákiai Antifasiszta
Ellenállók Szövetsége Területi
Választmánya, de a tavalyi év
értékelése mellett váratlanul
központi téma lett a parlamenti választás, amelyen sokak
meglepetésére bekerült a szlovák parlamentbe Marian Kotleba megyeelnök pártja, amely 14
képviselői helyet szerzett.
Az elmúlt esztendőt a választmány
elnöke, Pavel Brndiar értékelte, de
ellátogatott az ülésre a szervezet
országos elnöke, Pavol Sečkár is.
Tavaly emlékeztek országszerte a
II. világháború befejezésének 70.
évfordulójára, s regionális szinten
a választmány is kivette a részét a
megemlékezésekből. Rimaszombatban is megtartották a már

hagyományos
megemlékezéseket, tavaly is volt művelődési
vetélkedő az alapiskolások részére,
s kibővítették a rimaszombati
Gömör-Kishonti
Múzeumban
található állandó kiállítást is. Brndiar a mintegy ezerfős szervezet
legfontosabb feladatának nevezte, hogy a legifjabb generációkat
tájékoztassák az egykori eseményekről, hogy azok soha többé ne ismétlődhessenek meg. Több

egykori veterán is rendszeresen járja az iskolákat, s meghitt hangulatú
találkozókon mesélnek egykori
élményeikről. Sládek László vagy
Jozef Molitoris mellett a fiatalabb
generáció tagjai közül a feketepataki Jozef Pupala is gyakori résztvevője ezeknek a találkozóknak.
Utóbbi a rimazaluzsányi Ján
Babaríkkal közösen átvehette
a M. R. Štefánik emlékérem II.
fokozatát is. A tavalyi év egyik

legfontosabb eseménye volt az
egykori Megyeháza épületében
állított Július Bolfík-emléktábla,
akinek a születése 100. évfordulója tiszteletére sikeres konferenciát
is rendeztek. A hagyományos
megemlékezések mellett az idén
is számos újdonsággal készülnek,
a Bolfík-konferencián elhangzott
előadásokat kötetben szeretnék
megjelentetni, míg május második felében A Szlovák Nemzeti
Felkelés hősei nyomában címmel
háromnapos
gyalogtúrát
szerveznek mintegy 100 résztvevő közreműködésével, amely
Rimaszombatból indul, s Klenócon
át Tiszolcon zárul, s a résztvevőkre
illetve a helyszínen csatlakozókra
gazdag társadalmi és kulturális
program is vár majd.
Kép és szöveg: jdj

Megjegyzem – És akkor jön Kotleba

Természetesen, csak egy téma
van úton-útfélen, a parlamenti
választások. Mindenki a maga
módján, a maga vérmérséklete
szerint értékeli a pozsonyi hivatalnoki és újságírói irodákban
ülők számára megdöbbentő végeredményt, csak egyben biztosak: semmilyen meglepetés nem
született.
Egyik
magyar értelmiségi ismerősöm
előbb
sajnálatát fejezi
ki, hogy a
magyarok enynyire leszerepeltek, majd
mosolyogva
és fellélegezve
hozzáteszi, Kotleba legalább bejutott. S bizony, ha nem lenne számunkra házi feladat valamelyik
magyar pártot választani, akkor
bizony úgy jártunk volna, mint a
megyei választások során, amikor
a második fordulóban Kotleba
szinte kiütéses győzelmet aratott.
Akkor Korláton ültem a választási
bizottságban, s az első fordulóban
meglehetősen átlagalatti volt a
választói kedv, főleg megszokásból az öregek járultak az urnákhoz, hisz ők még megszokták, a
választás kötelező, s hiába jött
a rendszerváltás, amit egyszer
beléjük vertek… A második fordulóra, miután kiderült, hogy nagy
meglepetésre Kotleba lett Maňka
ellenfele, megélénkült a választói
kedv, s még a teremben tetszhalott
állapotukban leledző, már téli
álomra készülő legyek is feltámad-

tak. S most főleg a fiatalok jöttek,
csak jöttek, s volt, aki már az
ajtóból bekiabálta: Kotlebára fogok szavazni. Senki sem lepődött
meg azon, hogy magyar jelölt
nem lévén versenyben, a bakancsos, szélsőjobboldali nézeteiről
elhíresült, magyarokat is gyűlölő
pártvezér sima győzelmet fog aratni. Nem segített a jajveszékelés
sem, Kotleba jött, látott és győzött.
Kis falumban ugyan a romák pár
napig sóhajtoztak, de aztán minden
visszatért a maga régi, megszokott
rendjébe, a segélyek is folydogáltak, a munka és a munkás se lett
több.
Az állóvizet később a Purt nevű
tömörülés zavarta fel, főleg,
miután kiderült, hogy annak
Gömöri Obama álnéven induló
elnöke (civilben polgármester) is
a parlamentbe vágyik. A magyar
ajkú romák is megoszlottak, akinek jutott a Most-Híd által támogatott szervezet támogatásából, azok
Vavrek István kampányát (is)
lelkesen támogatták, a többieket
(ahogy a magyarok többségét is) a
választás teljesen hidegen hagyta.
Úgyis csak egymást mocskolják
– mondta lakonikusan a többség,
a romák nagy része azt sem tudta,
milyen szavazás lesz, s kiket kellene, s hová megválasztani. Végül
Vavrek is jóval a lehetőségei alatt
teljesített, bár elnézve a kormányalakítási tárgyalásokat, akár még
csurranhat is neki valami.
S most tegyünk egy kis furának
tűnő kitérőt. A napokban már
sokadszor járt az udvaromban az
egyik szomszédom éhes kutyája,
s nem sokon múlt, hogy ne újabb

tyúkom bánja a részemről meg
nem rendelt találkát. Szerencsére
most a tyúk megmenekült, nem
úgy mint decemberben, amikor öt
is a már említett kutya vacsorája lett, de hiába volt a tiltakozás
és a feljelentés, a polgármesteri
fenyítés, a kutya pár nap után ismét
a nálam kereste a foga alá valót.
S amikor személyesen szerettem
volna a kutya gazdáját figyelmeztetni, hogy magántulajdon és
törvények is vannak a világon, nos,
a többit inkább nem idézem. Még
ebben a mai mocskos szájú világban sem tűrné el a nyomdafestéket.
Mérgezd meg egy darab hússal
– jött több helyről is a tanács, de
törvény- és kutyatisztelő ember
lévén nem tudtam rászánni magam.
De eltűntek a szomszéd kertekből
a pár éve telepített gyümölcsfák
is (tüzelni kell valamivel), igaz, a
gaz évről évre átláthatatlanabb, ahogy még azt is meg kellett élnem,
hogy a tetőcserepeket felszedve
kaptam nem kívánatos vendégeket.
Az volt az a pillanat az életemben,
amikor magam is arra gondoltam,

ha nem lennének a magyar pártok,
akkor bizony én is egy esetlen pillanatomban őt választanám. Mert
rend kell a világba, hogy József Attila kiragadott gondolatát rosszul
és rossz helyen idézzem. Vettem
inkább két új lakatot, de ha így
megy tovább, lassan a kutyákat is
lakatra zárom.
S hogy mi köze ezeknek az eseteknek a választásokhoz? Nagyon
is sok. Az emberek többsége ugyanis csendben és nyugalomban
szeretne élni, s megőrizni azt a
keveset, amit sikerült összegyűjtögetnie (most nem a nyakkendős
politikusok vagyonára gondolok).
De közben nemcsak azt a keveset
látja veszélyben, hanem amíg ő
gürcöl és az egyre elviselhetetlenebb kötelességeit teljesíti, sokan
csak a jogaikat ismerik. S ami a legrosszabb, csak a mának élnek, és
fütyülnek a holnapra.
Kotleba ante portas. Már csak
az előrehozott választásokig kell
kibírnia.
jdj

Kissé megkésve, de annál nagyobb szeretettel köszöntötte Rimaszombat vezető pozícióban lévő hölgyeit Šimko József polgármester a felújított esketőteremben, s köszönte meg a város és a régió érdekében
elvégzett munkájukat.
Gecse Attila felvétele

Gömöri Hírlap

Húsvéti gondolatok – Értékesek vagyunk

George
Thomas lelkipásztor
húsvét reggelén,
amikor a zsúfolt
templomban felment a
szószékre,
egy
régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával
és letette a szószék párkányára.
Persze mindenki meglepődve
nézte és kíváncsian várta, mi fog
itt történni.

A prédikáció így kezdődött:
„Amikor tegnap végigmentem
az utcán, szembe jött velem egy
gyermek, és a kezében lóbálta ezt
a madárkalitkát. A kalitka alján
három kis veréb lapult, reszketve
a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút és megkérdeztem: Na,
mit viszel magaddal? Csak ezt a
három szerencsétlen madarat –
felelte. Aztán mit kezdesz velük?
– kérdezősködtem. Hazaviszem
őket és szórakozom velük – felelte.
– Kihúzom a tollaikat, hadd verdessenek kétségbeesetten, vagyis halálra rémítem őket. Élvezni
fogom. De előbb-utóbb beleunsz
majd. Utána mit csinálsz velük?

Ó, van otthon két macskánk –
mondta a fiú –, azok szeretik a
madárhúst. Megetetem őket velük.
Hallgattam egy kicsit, aztán ismét
megszólaltam: Fiam, mennyit
kérsz a madarakért? Nem kellenek
magának ezek a vacak, szürke,
mezei madarak. Még énekelni sem
tudnak. Még csak nem is szépek.
Mennyit akarsz értük? – kérdeztem
ismét. A fiú végignézett rajtam,
mintha megbolondultam volna,
aztán megmondta az árat: 50 €.
Kivettem a bankjegyet a tárcámból, és odaadtam a gyereknek.
A fiú letette a kalitkát a földre, és
egy pillanat alatt eltűnt. Aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem,
kinyitottam az ajtaját, és szabadon
engedtem a madarakat.”
Miután Thomas prédikátor elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe kezdett:
„Egy nap Jézus és a Sátán között
párbeszéd folyt. A Sátán épp akkor
tért vissza az Édenkertből, és csak
úgy dagadt a gőgös diadaltól.
„Az egész emberiséget a kezem
közé
kaparintottam.
Csapdát
állítottam nekik olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az enyémek! Mi a
terved velük? – kérdezte Jézus.
Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket arra, hogy gyűlöljék és kínozzák egymást; hogy
részegeskedjenek és dohányozzanak; hogy fegyvereket és bom-

bákat találjanak fel, és öljék meg
egymást. Nagyon fogom élvezni
– mondta a Sátán. Mit csinálsz
majd velük akkor, ha eleged lesz a
játékból! Megölöm őket! – kiáltotta a Sátán gőgösen. Mennyit kérsz
ezekért a tönkretett emberekért?
– érdeklődött tovább Jézus. Nem
kellenek neked ezek az emberek!
Nem jók semmire! Megveszed
őket, ők pedig csak gyűlölni fognak. Leköpnek, megkínoznak
és megölnek. Nem kellenek ők
neked! Mennyit kérsz értük? –
kérdezte újból Jézus. A Sátán
végignézett Jézuson és megvető
gúnnyal mondta: A véredet, az
összes könnyedet és az egész életedet kérem értük! Jézus így szólt:
Megegyeztünk! Azután kifizette
az árat...” Ezzel George Thomas
fogta a madárkalitkát és a döbbent
csendben lement a szószékről.
Talán ritkán gondolunk bele
abba, hogy mennyire értékesek
is vagyunk. Olyan értéket
képviselünk Isten előtt, amely emberi mércével felbecsülhetetlen.
Egy olyan mennyei Apukánk van,
aki mindent megmozgat annak
érdekében, hogy rádöbbentsen, Ő
jelen van a mi konkrét, személyes életünkben. Aki közelebb van
hozzám, mint a gondolataim, vagy
a következő lélegzetvételem. Aki
velem együtt ujjong, ha sikerül
egy tervem, és velem sír, ha magányosnak érzem magam. Jézus a
saját testén mutatta be, hogy a mi
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Teremtőnk a végsőkig is elmegy,
hogy visszaszerezze a barátságunkat, amelyet oly egyszerűen
elvágtunk az Édenkertben. Jézus
saját magán alkalmazta a főparancsot, amelyet János evangélista így
írt le: „Az az én parancsom, hogy
szeressétek egymást, amint én
szerettelek benneteket. Senki sem
szeret jobban, mint az, aki életét
adja barátaiért.” Az első keresztény, tehát krisztusi közösségek
az idézett sorokat tették életük
főmottójául. Készek voltak az
életükkel is tanúságot tenni amellett, hogy Jézushoz tartoznak.
Vajon mi, a 21. század „krisztuskövetői” ezzel hogy állunk?
Ha az életünket nem is, de részben meg kell halnunk azért, hogy
hitelesen tudjuk bemutatni Jézust.
Kereszténység és áldozatvállalás
kar-karöltve járnak a boldogság
felé vezető úton. Próbáljuk minden napunk kezdetén eldönteni,
hogy ma konkrétan kiért akarok
élni? „Aki elveszíti értem életét,
megtalálja azt.” – mondta a mi
Megváltónk.
Merjük ezt alkalmazni mindennapi
életünk során. Vigyük el Jézus vigasztalását, derűjét, örömét, békéjét a családunkba, munkahelyünkre, iskolánkba, mindenhová. Hogy
a felebarátaink megízlelhessék
rajtunk keresztül Isten közelségét.
Legyen minden napunk Húsvét.
Zsóka János, rimaszombati káplán

Egy fotó hátlapjára – Venczel Vera Rimaszombatban

Évekig készültünk erre a beszélgetésre, de valahogy nem sikerült
összehozni. Pedig Venczel Vera
járt már Rimaszombatban, férje Czapp György neves iparművész ugyanis a szerencse és
a háború kiszámíthatatlansága
folytán városunkban született.
Most viszont egyedül csak a
művésznőt tudtuk a PLIKK estjére elcsalogatni, a Három Rózsa Kávéházban zsúfolt ház várta.
Az est talán legemlékezetesebb
pillanata volt, amikor a szervezők
bejátszottak egy részletet az Egri
csillagok című filmből. Egy csacska dal csendült fel, – amellyel a
történet hősei, köztük a Cecey
Évát játszó Venczel Vera a Konstantinápolyban raboskodó Török
Bálintot köszöntik –, s a művésznő
szemében megjelent egy elmaszatolt könnycsepp. Nem ez volt
az első filmje, hisz már Várkonyi is szerepeltette az Egy magyar nábobban, de játszott az Egy

szerelem három éjszakájában, ahogy a Pillangóban is, amely meghozta számára a legjobb női alakítás díját is Monte Carlóban.
Ekkor már a Vígszínház tagja,
amelyhez nem lett hűtlen egy pillanatra sem, bár az nem mindig bánt
vele édes gyerekeként, s bizony
akadtak csendesebb szerephiányos
évek.

Amíg a színháza képes volt feledni, a közönsége sohasem. Beléptették a Halhatatlanok Társulatába,
s ha anyaszínházában nem láthatták, elkísérték vendégjátékaira.
A kilencvenes években a Rátkai
Klubban találkoztunk először, ahol
a rimaszombati Juhász László társaságában Kulcsár Tibor verseit
adta elő, amelyet aztán évekkel

később Pozsonyban is megismételtünk.
Venczel Vera a napokban ünnepelte 70. születésnapját, s kiváló
művész lett. Az a rimaszombati
találkozó sokunk számára marad
emlékezetes, s várjuk, hogy ismét
visszatérjen hozzánk, de már nem
egyedül, hanem a férjével, aki Blaha Lujzához hasonlóan véletlenül
látta meg a napvilágot Batyiban,
hogy egy életen át annak hírnevét
is öregbítse. Művésznő, az Isten
éltesse!
Juhász Dósa János
Hirdetés:

GH-013
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Nagybalogon a református templomban emlékeztek
a helyi Csemadok rendezésében.

Rimajánosiban a templomkertben kopjafát avattak.

Várgedében a Gortvamente Múzeuma szervezésében a múzeum falán
található Petőfi-emléktáblát koszorúzták meg.

Ha március eleje, akkor hagyományosan a Tompa Mihály Országos Szavalóverseny járási fordulóján találkoznak a régió vers- és prózamondói.
A kerületi döntőre március 22-én kerül sor Tornalján, míg az országos
döntő jubileumi 25. évfordulóját április 28. és 30. között rendezik
Rimaszombatban.

A hagyományos medvesaljai megemlékezést Vecseklőn tartották Petőfi
szobra előtt.

Az 1848-as szabadságharc
hőseire emlékeztünk

Több településen már a hétvégén, másutt a forradalom napján, március 15-én emlékeztek legdicsőbb
forradalmunkra, amikor „bátrak voltak, akik
mertek”, s csak az orosz túlerő volt képes megállítani
s elhallgattatni egy nép igazát. Az ünnepségeket
többnyire a helyi önkormányzatok és Csemadok
alapszervezetek szervezték, de volt, ahol a Magyar
Közösség Pártja, a helyi iskolák és civil szervezetek
hívták ünnepelni az embereket.

Balogfalán évek óta a templom előtti téren álló kopjafa előtt emlékeznek.

Nagy sikert ért el az ajnácskői Danyi Csaba, aki gitár kategóriában megnyerte a 3. Országos Jazz Zenei Versenyt Budapesten.

Gömöri Hírlap

Lázár Dani: Fodrászat egy életen át
Már
ötéves
k o r á b a n
fodrásznak
készült, s bár
egy ideig az
énekléssel
is
kacérkodott,
kilencedikben
egyértelmű volt
a számára, hogy a fodrászatot
választja. A tamásfalai Lázár
Dani most végez a rimaszombati
Magán Szakközépiskolában, de
szeretne leérettségizni, s azt sem
tartja elképzelhetetlennek, hogy
főiskolán tökéletesíti a tudását.
Szemüveges, nyurga, alacsony fiatalember ül velem szemben, s ahogy belemélyedünk a beszélgetésbe, úgy lesz egyre beszédesebb,
pedig az elején még meglehetősen
zárkózottnak mutatkozik. Szülei
szigorú erkölcsi elvek mentén nevelik, de ahogy kiderül, mindez csak sorvezető, ugyanis Dani
szerelmes a szakmájába, s ha nincs
iskolában, akkor egyre szaporodó
kuncsaftjait látogatja, vagy készül
a szakvizsgákra, amelyek májusban lesznek. De versenyekből sincs
hiány, a napokban épp Miskolcon
járt mesternőivel egy országos
versenyen, ahol helyezést ugyan
nem ért el, de annál több élményt
és tapasztalatot hozott haza.
„Már ötéves koromban eldőlt a sorsom” – meséli Dani, aki rendszeresen édesanyja haját fésülte, s bár ez
még akkoriban inkább csak szórakozásnak tűnt, ahogy teltek az
évek, Dani számára úgy lett egyre
inkább világos, hogy a fodrászat
lesz az egyetlen járható út az életében. Igaz, megkísértette a zene is,
szeretett énekelni, sőt a Sulisztár

vetélkedőn második lett, s amikor
eljött a pályaválasztás ideje, komolyan felmerült a konzervatórium is, ráadásul a nyustyai iskola
akkor költözött Rimaszombatba.
Dani végül a fodrászatot választotta, s minden egyes szavából
kiderül, nem bánta meg a döntését.
„Az éneket egy időre abbahagytam, de sose lehet tudni, mit hoz
a jövő, az is lehet, hogy egyszer
még visszatérek hozzá” – ecseteli
a jövőjét Dani, aki annak idején
elsősorban a Hooligans dalaiért
rajongott.
Dani a két mesternője, Juhász Erika és Lívia Gubalová mellett az
egyik videómegosztó, valamint az
internet segítségével sajátítja el a
legújabb divat fortélyait, amelyet
aztán az osztálytársain és kuncsaftjain próbál ki. Ezekből szerencsére
egyre több van, akikhez vagy
házhoz megy vagy pedig az iskolában található műhelyben fogadja őket. Mint meséli, sokszor a
kuncsaftok kész elképzeléssel jönnek, de van, amikor ő mutat egyegy frizurát, s próbálják a kettőt
összeegyeztetni. „Nem mindig az
a jó, amivel a vevő jön” – mondja
Dani, „például magának tökéletesen illik a sima, egyenes haj,
kiemeli az arcát. Viszont sokaknak
megtetszik egy tévében látott vagy
akár a haver által viselt frizura, s
ők is szeretnék azt megcsináltatni,
holott nekik egyáltalán nem áll jól.
Ilyenkor kezdődik az egyezkedés,
s általában sikerül kompromisszumot kötni” – ecseteli egy-egy frizura elkészülésének folyamatát Dani.
Az is előfordult már persze, hogy
nem úgy sikerült egy-egy frizura,
ahogy ő vagy a vevő azt elkép-
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zelte, esetleg elrontott valamit, de
ilyenkor egy ügyes fodrász ezt is
megpróbálja az előnyére alakítani,
méghozzá úgy, hogy a vevő azt ne
is vegye észre.
Dani mind a női, mind a férfi hajjal
szívesen dolgozik, de vannak gyerekvendégei is. „Sokan már nem
szeretnek borotválni, s lassan ki is
megy a divatból, de ez is a szak-

kolci versenyen sem, ahol nemcsak a kész frizurát értékelték, de
a kifésülést, a stílust, a díszeket,
sőt a modell ruháját és alakját is.
Sokáig kereste az iskolában a megfelelő modellt, s bizony a ruha, a
virágok és a díszek kikölcsönzése
is ráhárult. De szerencsére akadtak
a városban lelkes szponzorok, mint
például Misurák Henrietta, így ha

mához tartozik” – mondja Dani, aki
most a hajhosszabbítás művészetét
szeretné
elsajátítani.
Drága
dologról van szó, egy-egy ilyen kezelés akár 400 euróba is kerülhet.
Nemrég találkozott a szakma egyik magyarországi nagyágyújával,
Hajas Lászlóval, aki rendszeresen
indít kurzusokat Budapesten, s ha
sikerül a tandíjat bebiztosítania,
akkor tervezi, hogy beiratkozik
a budapesti mester kurzusára.
Dani az elmúlt években nem egy
hazai és nemzetközi versenyen
részt vett, nem hiányozhatott a
rimaszombati rendezésű Four Festről, ahogy nem először járt a mis-

helyezést nem is szerzett, szégyent
sem vallott Dani, aki ősztől a
Magán Szakközépiskola dunaszerdahelyi felépítményi tagozatán
szeretné folytatni. „Délelőtt iskola,
délután munka” – mondja a lelkes
19 éves fiatalember, aki mindenben
hallgat szülei szavára, csak egybe
nem enged beleszólást. Igen, kitalálták, ez pedig a haja. A frizurájáról ő maga dönt, s a mesternője
pedig megvalósítja az elképzelését.
S hogy mennyire komolyan gondolja a szakmáját, a bal kezére
tetoválva az életre szóló reklám:
Hair dresser – s egy olló. Kell ennél jobb s időtállóbb reklám?
jdj

Baka Tamás és Farkas Orsolya szlovák bajnokok lettek

Zsúfolt napjai voltak a Baka
Tamás-Farkas Orsolya táncospárnak. Besztercebányán
a 21 éven aluliak kategóriájában a latin-amerikai táncok
kategóriájában szlovák bajnoki címet szereztek, s díjazták
őket Rimaszombatban is, az
50. alkalommal megrendezett
regionális ankéton.
Március 5-én rendezték a
szlovák bajnokságot Besztercebányán, s a rimaszombati
Baka Tamás és az almágyi, de
balogfalai felmenőkkel rendelkező Farkas Orsolya ezúttal
sem talált legyőzőre, s hajszálon
múlt, hogy nem kerültek be a
felnőttek döntőjébe. Ugyanitt

két esztendeje is megnyerték a
még fiatalabbak kategóriáját.
Baka Tamás jelenleg Osztraván

tanul az ottani egyetem orvosi
karán, míg Farkas Orsolya az
Ivan Krasko Gimnázium diák-

ja, de mindketten a rimaszombati Impulz Táncklub tagjai.
A pár nemrégiben A régió legjobb sportolóinak ankétján, amelyet 50. alkalommal rendeztek
meg, a serdülők között a második helyet szerezték meg (tavaly
az első helyen végeztek), ami
számukra azt jelenti, hogy idehaza is megbecsülik a munkájukat.
Baka Tamás és Farkas Orsolya
legközelebb a csapatok Európa-bajnokságára készül, amelyet
a húsvéti ünnepek idején rendeznek Spanyolországban. Szeptemberben Prágában várja őket
a 21 éven aluliak világbajnoksága, de számos más verseny is a
régióban és távolabb is.
jdj, fotó: Marek Estočin
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„Mindenkinek vannak határai”

Úgy látszik, Bujna Zoltánnak
mégsincsenek. Hogy pontosan
miért is? Többek között erre a
kérdésre is választ kaphattak
azok, akik ellátogattak a Három
Rózsa Kávéházba február 26án. Nemcsak a kerékpározás
szerelmeseit motiválta a Tompa Mihály Klub szervezésében
megvalósuló
Rimaszombati
Kávéház 2016-ban megtartott
első előadása, hanem azokat is,
akik puszta kíváncsiságból ültek
a sorokban.
A révkomáromi születésű Bujna
Zoltán – aki „becsületes” szakmáját tekintve mérnök – gyermekkora óta kerékpározik. A „kétkerekűzés” iránt érzett elhivatottsága
odáig vezetett, hogy megalapította
a Szabadság Vándorai Túrakerékpáros Egyesületet, melynek tagjai
2003-ban Csárda Túra elnevezéssel
kerékpáros mozgalmat indítottak
Révkomárom és környéke megismerésének céljából. De ne szaladjunk ennyire előre...
A szerelem már hároméves korában
elkezdődött, bár a szülők más irányba terelgették. Először Szlovákiát,
Magyarországot, majd később

Nyugat-Európát és Erdélyt hódította meg két keréken. Elmondása
szerint, keleti útjai során ébredt rá
arra, hogy az ottani emberek sokkal
nyitottabbak, vendégszeretőbbek
és barátságosabbak. Nemcsak ez
a felismerés volt rá nagy hatással
akkoriban, hanem Vámbéry Ármin
felvidéki utazó is, akinek nevével
keleti kalandozásai során találkozott először. „Fontosnak tartom a
mai világban, hogy mindenkinek
legyen élete bizonyos korszakaiban egy-egy példaképe. Ez egy
olyan személy, akire felnézhetünk,
aki útmutatást ad nekünk. Esetem-

ben ilyen volt Vámbéry Ármin.” –
mondta a kerékpáros.
Bujna Zoltán ezzel a motivációval
indult el 2005-ben első expedíciójára, hogy bejárja a példaképe által
megtett utat. Így jutott el 80 nap
alatt Teheránba. Huszonhárom
életévével – ahogy ő fogalmaz –
ekkor még zöldfülűként indult neki
a kalandnak, valódi utazási tapasztalat és alapos nyelvtudás nélkül.
Nyolc évvel később, 2013-ban már
biciklit épített, technikai ruházatot
alakított ki, hogy immár alaposan
felkészülve induljon neki az újabb
útnak.

A második expedíciójával kapcsolatban így fogalmazott: „Mindenkinek vannak határai. Azonban a
komfortzónából igenis ki kell lépni,
mert ezzel egy jobb világba lépünk
bele. A Pamír-hegység tanított meg
erre, ahol az oxigénhiányos levegőben több mint 4000 méterre kellett
biciklivel feltekernem.”
A kerékpáros úgy gondja, utazni
kell, mert aki nem teszi, az csak
a könyv egyik oldalát olvassa el.
Utazással ugyanis rálátásunk nyílik
a világ dolgaira, megtapasztaljuk,
hogy szegényebb országokban is
tudnak mosollyal fogadni, hisz
nem mindenkinek a pénz jelenti a
legnagyobb értéket. Fiát, Danit is
ebben a szellemben neveli. Értéket
mutat neki a világban, ami nem
más, mint a tenni akarás, a küzdés
és a kitartás.
Bujna Zoltán élményeiből két
könyvre való is összegyűlt: A biciklis dervis és A harmadik út érdekes
olvasmány lehet mindazoknak,
akik a kerékpáros nyomdokaiba
lépnének, vagy pusztán érdekesnek
találják a megtett utak kalandjait.
Gasko Bianka, fotó: Szászi Fanni

Tizenötödször tisztelegtek Ferenczy István emléke előtt

A Csemadok Rimaszombati
Területi Választmánya és a
Gömör-Kishonti
Művelődési
Központ jubileumi, tizenötödik alkalommal szervezte meg
a Ferenczy István Országos
Képzőművészeti
Versenyt,
tisztelegve ezzel Ferenczy István, a 19. századi magyar
szobrászat
kiváló
alkotója,
Rimaszombat híres szülötte
előtt. A díjátadó ünnepségre
és a legjobb pályamunkákból készített kiállítás megnyitójára február 26-án került
sor Rimaszombatban a Tompa
Mihály Alapiskola épületében.
A versenyzők mindhárom kategóriában három témából választhattak:
1. Gróf Széchenyi István (portré)
– születésének 225. évfordulója
tiszteletére; 2. Kedvenc mesém
(illusztráció); 3. Régi közlekedési
eszközök
A szervezők és a szakmai zsűri magas színvonalúnak értékelte az idei
pályamunkákat, amelyekből 594
darab érkezett 78 magyar tanítási
nyelvű alap- és középiskolából az
egész országból. A képekről illetve
a helyezésekről a Marian Lacko
(elnök), Nagyferenc Katalin és
Vaskői Károly összetételű zsűri
döntött. A régióból remekült szerepelt a gömörsídi Botos Dániel, a
rozsnyói Bastyúr Dávid és Kováč
Tamás, valamint a rimaszombati

Máté Julianna, akik megnyerték a
kategóriájukat.
Eredmények:
I. kategória – 1. téma:
Gróf
Széchenyi
István
(portré)
26
munka
1. Szabó Bálint (MTNy Alapiskola, Zsigárd), 2. Dócs Anna (MTNy
Alapiskola, Bodrogszerdahely), 3.
Páll Ádám MTNy Alapiskola és
Óvoda, Abafalva)
I. kategória – 2. téma : Kedvenc
mesém (illusztráció) 229 munka
1. Botos Dániel (MTNy Alapiskola, Gömörsíd), 2. Vajda Nikoletta (Corvin Mátyás Alapiskola,
Gúta), 3. Takács Simona (MTNy
Alapiskola, Perbete)
I. kategória – 3. téma: Régi közlekedési eszközök 103 munka

1. Kemény Nikoletta (Gregorovits
Lipót MTNy Alapiskola, Jóka), 2.
Tóth Anita (Jókai Mór Alapiskola, Komárom), 3. Kajan Emese
(MTNy Alapiskola, Kürt)
II. kategória – 1. téma:
Gróf
Széchenyi
István
(portré)
49
munka
1. Őszi Viktória (Corvin Mátyás
Alapiskola, Gúta), 2. Csillag Virág
(Pongrácz Ágoston Alapiskola, Negyed), 3. Szerződi Klaudia
(Alapiskola, Nagycétény)
II. kategória – 2. téma: Kedvenc
mesém (illusztráció) 86 munka
1. Bastyúr Dávid (Fábry Zoltán
Alapiskola, Rozsnyó), 2. Vajlik
Viktória (Corvin Mátyás Alapiskola, Gúta), 3. Szép Gergő (Jókai Mór
Alapiskola, Komárom)

II. kategória – 3. téma: Régi közlekedési eszközök 61 munka
1. Kováč Tamás (Fábry Zoltán
Alapiskola, Rozsnyó), 2. Zilizi
Klaudia (MTNy Alapiskola, Deáki), 3. Bastyúr Nikoletta (Fábry
Zoltán Alapiskola, Rozsnyó)
III. kategória – 1. téma: Gróf
Széchenyi István (portré) 18
munka
1. Szanko Dóra (Márai Sándor AI
és Gimnázium, Kassa), 2. Bodolló
Rebeka (Gymnázium – Gimnázium, Tornalja), 3. Szitás Veronika
(Márai Sándor AI és Gimnázium,
Kassa)
III. kategória – 2. téma: Kedvenc
mesém (illusztráció) 17 munka
1. Máté Julianna (Tompa Mihály Református Gimnázium,
Rimaszombat), 2. Vladimíra Kleisová (Szakkay József Szakközépiskola Kollégiuma, Kassa), 3. Mihók Jázmin (Szakkay József Szakközépiskola Kollégiuma, Kassa)
III. kategória – 3. téma: Régi közlekedési eszközök 5 munka
1. Szitás Veronika (Márai Sándor AI és Gimnázium, Kassa), 2.
Matyó Veronika (Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatóságú Katolikus
Iskola, Ipolyság), 3. Alžbeta Pupalová (Gymnázium – Gimnázium,
Tornalja)

Gömöri Hírlap
Március 22.:
A vad természet rejtett szépségei

Új kiállítással jelentkezik március 22-én, kedden a rimaszombati
Gömör-Kishonti Múzeum. A 15.00 órakor nyíló vándortárlat, amely
A vad természet rejtett szépségei címet viseli, a Természetfotósok Szlovákiai Asszociációja és a Gömör-Kishonti Múzeum közös szervezésében valósult meg, az elmúlt évek legizgalmasabb természetfotóit teszi
közzé. A tárlat április 30-ig tekinthető meg.
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Március 23.: Bartók és
a fából faragott királyfi

Bartók Béla születésének 135.
évfordulója alkalmából a Városi
Művelődési Központban március 23-án, szerdán 18.00 órától
Garajszki Margit és Silvester
Lavrík Bartók és a fából faragott királyfi című előadásával
emlékeznek a zeneóriásra.

A Bartók és a fából faragott királyfi
egy vidám előadás remek színészi
alakításokkal, táncos és zenei
betétekkel. Bartók Béla gyerekkorának és kora zenei fejlődésének

időszaka az olasz commedia
dell´arte klasszikus szereplői által kel életre. Harlekin meséli el a
történetet, Colombina pedig egyik
ámulatból a másikba esik. Közben
meg nagy a felbolydulás, hisz egyikük se tud megülni egy pillanatig se. Az előadás 2015 november 13-án a pozsonyi Szlovák
Filharmónia épületében teltházas
nézőtér előtt került bemutatásra. Gyerekeknek és felnőtteknek,
szlovák és magyar nyelven
egyaránt nagy sikerrel játsszák
országszerte.
Harlekin szerepében a szerzőt,
Garajszki Margitot láthatjuk, Colombina szerepében Júlia Urdová
mutatkozik be a közönségnek.
Az előadást Silvester Lavrík rendezte. Rimaszombatban délelőtt
szervezett közönségnek magyarul,
18.00 órától a nyilvánosságnak
szlovákul kerül bemutatásra.
Belépődíj 3 €, jegyelővétel a helyszínen illetve a Tompa Mihály
Könyvesboltban.

II. Magyar Ifjak Világtalálkozója –
A természet jegyében

Április 5-én
lesz az ünnepélyes beiratkozás

A rimaszombati Tompa Mihály
Alapiskola értesíti a szülőket,
hogy az elsősök ünnepélyes
beiratkozására a 2016/2017es tanévre április 5-én, kedden
kerül sor. A Šrobár utcai épületben 14.30 órára, míg a Novomeský utcai épületben 14.00
órára várják a leendő elsősöket a
szüleikkel együtt.
Amennyiben
a
meghirdetett
időpont nem felel meg a szülőknek,
a beiratkozást április 15-ig megtehetik minden munkanap 10.30 és

16.00 óra között.
A két épületben nyílt napot (a
Šrobár utcán március 22-én, kedden 09.30, míg a Novomeský
utcán másnap, vagyis szerdán
09.30 órától) is tartanak, amelyre
szeretettel várják a gyerekeket a
szüleikkel együtt. Az iskola kéri
a szülőket, hogy a gyermek anyakönyvi kivonatát, egészségügyi
kártyáját, valamint a szülők
személyi igazolványát vigyék magukkal.

Március 29.:
Tehetségek fórumával indít a 36. Zenei Tavasz
Tavaly nagy sikerrel rendezte meg a
Zenebarátok Köre
a Városi Művelődési Központtal karöltve a 35.
Zenei Tavasz keretén belül hagyományteremtő
szándékkal
a Rimaszombati Tehetségek
Fórumát. Az idén március 29én, kedden 18.00 órától a Városi

Művelődési Központ színháztermében már a második évfolyam
következik.
Az esten fellépnek: Michal Antal, Juliana Čarnoká, Pavol Orosz,
Alexandra Patakyová, Reichel Éva
Mária és Adriána Šajgalová.
Jegyek 2 eurós/tagoknak 1€ a helyszínen kaphatók.

Van egy rendezvény, amely
lehetőséget ad a határon túl
és az anyaországban élő fiatal magyarság szorosabb és
rendszeresebb
találkozására.
Ez a fesztivál a Magyar Ifjak
Világtalálkozója, melyet 2015ben első alkalommal az „Alföld
kapujában”, Cegléd városában
rendeztek meg. Ez alkalommal
a „Természet jegyében!” július
11. és 17. között Felsőtárkány ad
otthont a Magyar Ifjak II. Világtalálkozójának, mely Eger és a
Bükk hegység szépségeit ismerteti meg az ideérkezőknek.
A szervezők szeretnénk, ha ez
a rendezvény közelebb hozná a
nagyvilágban élő magyar fiatalokat a Kárpát-medencében élőkhöz,
még akkor is, ha esetleg már nem
beszélik szüleik, nagyszüleik
anyanyelvét. Olyan programokat
szerveznek, amelyek a magyarság
hagyományait, értékeit mutatják
be hét napon keresztül. Mind-

ezeket, megismerve, megtanulva
hazautazásuk után a résztvevők a
látottakat, tanultakat, átadhatják
azok számára is, akik ezúttal nem
jutottak el a fesztiválra, a Magyar
Ifjak Világtalálkozójára.
A rendezvény célja, hogy a
Kárpát-medencén túl és azon
belül élő magyar fiatalok a hétnapos fesztivál alatt ismeretségeket,
barátságokat kössenek. Megismerjék egymás népszokásait, gasztronómiáját, hagyományait.
A programban lesz buszos kirándulás Szilvásváradra, Egerbe,
csillagászati megfigyelés, éjszakai
bátorságpróba, éjszakai denevér
les, természetismereti gyalogtúra,
Ismerős Arcok zenekar koncert,
táncház a Tekergő Zenekarral
– folkkocsma, madárgyűrűzésés
megfigyelés,
kézműves
foglalkozások,
pincelátogatás,
borkóstolás, lovaglás és még sok
egyéb más érdekesség.
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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
IX. Harmos Károly Országos
Képzőművészeti
Pályázatát.
A pályázatok beküldési határideje: április 11.

Az alkotásokat 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, melyhez mellékelni kell azt a nevezési lapot, amelyet az SZMPSZ (www.szmpsz.sk)
honlapjairól lehet letölteni.
Érdeklődni az SZMPSZ Központi Irodájában a 035/ 77 14 755-ös
telefonszámon lehet.
A munkákat április folyamán
egy szakmai zsűri értékeli
(képzőművészek, művésztanárok).
A legjobb alkotások beküldői
és felkészítő tanáraik meghívót
kapnak egy tanulmányúttal egybekötött ünnepi kiállításra, amelyet a tervek szerint 2016 májusában vagy június elején tartanak
Pozsonyban a SZNM a Szlovákiai
Magyar Kultúra Múzeumában.
A képzőművészeti pályázatra
a következő kategóriákban és
témákkal lehet pályázni:
kategória: óvoda
Illusztráció készítése az óvodáról
és az óvodai élményekről Jan-

ikovszky Éva: Már óvodás vagyok
című könyve alapján készítsetek
képet arról, mit jelent számotokra
az óvoda! Mit szerettek legjobban
az óvodában? Meséljetek rajzban
az óvodátokról, az élményeitekről!
(méret: A/4 vagy A/3-as rajzlap,
technika: szabadon választott);
vagy illusztráció készítése Legkedvesebb magyar népmesém illusztrálása

kategória: alapiskola felső tagozata és a nyolcosztályos gimnáziumok első négy évfolyama
Illusztráció készítése Fazekas Mihály: Lúdas Matyi című művéhez
(méret: A/ 3-as rajzlap, technika: szabadon választott); vagy
Széchenyi István – a modern, új
Magyarország megteremtője
(méret: A/ 3-as rajzlap, technika:
szabadon választott)

kategória: alapiskola alsó tagozata
Illusztráció készítése
az iskoláról és az osztályban történt
élményekről Janikovszky Éva:
Már iskolás vagyok című könyve
alapján készítsetek rajzot arról,
mit jelent számotokra az iskola!
Milyen élmények azok, amelyek
kapcsolódnak hozzá? Milyen a ti
iskolátok, osztályotok élete?
(méret: A/3-as rajzlap, technika:
szabadon választott); vagy illusztráció készítése
Legkedvesebb
magyar versem illusztrálása.

kategória: középiskola
Plakát terv készítése – a XXXI.
Nyári olimpia
A plakáton szerepeljen a „XXXI,
Nyári Olimpia” felirat!
(méret: A/2 vagy A/3-as rajzlap,
technika: szabadon választott)
kategória: speciális alapiskola
Illusztráció készítése Janikovszky
Éva: Bertalan és Barnabás című
könyvéhez (méret: A/3-as rajzlap, technika: szabadon választott); vagy illusztráció készítése
Legkedvesebb magyar népmesém
illusztrálása.

Nagybalog nyerte a TLSZ kupáját

Az utolsó fordulóval és a díjátadással ért véget a rimaszombati
Területi
Labdarúgó
Szövetség kupájának 26. évfolyama. Bár az éllovas nagybalogiak kikaptak a rimaszombati ifistáktól, ez a vereség már
nem veszélyeztette a kupagyőzelmüket. Az uzapanyiti csapa-

tot legyőző osgyániak végeztek a
második helyen, míg a harmadik
helyen jobb gólkülönbségének
köszönhetően a sajószentkirályiak zártak.
A sorozatba a következő csapatok
kapcsolódtak be: Sajószentkirály
(V. liga, déli csoport), Nagybalog,
Osgyán, Hrnč. Zaužany (járási

liga I. osztály), Uzapanyit (járási
liga II. osztály), valamint két ifi
csapat: MŠK Rimaszombat (II.
liga) és Tornalja (III. liga, dél).
Az idei kiírásban nem indult a
tavalyi címvédő feledi csapat, a
két évvel ezelőtti győztes tornaljaiak pedig az ifjúsági csapatukkal neveztek be. A kupát és az

okleveleket a Területi Labdarúgó
Szövetség elnöke, Ján Čilík adta át.
A torna végeredménye:

Győzelemmel, de csalódottan zárták az idény jégkorongozóink

Nem így tervezte a II. ligás HKM
jégkorongcsapata az idei évadot, amely a keleti csoportban
mindössze a 6. helyen végzett,
így csak az alsóházi rájátszásban
kapott szerepet, s végül a bajnokság 11. helyén végzett.
Pedig nem így indult az évad, s a
csapat célja a felsőházi rájátszásba
való bejutás volt, s ehhez a keleti
csoport első négy helyének valamelyikét kellett volna elcsípniük.
Sokáig a harmadik helyen szerepelt a HKM, de Tibor Daniš védenceit az utolsó fordulóban még

a gölnicbányaiak is megelőzték.
A folytatásban maradt az alsóházi

rájátszás a 9-12. helyek valamelyikéért, de a Partizánske csapa-

ta is kifogott rajtuk, így a végén
csak a 11. helyért mérkőzhettek,
s legalább ezt sikerült megcsípniük a pozsonyi HK csapatának
legyőzésével.
Az
utolsó
mérkőzésen
a
rimaszombati csapat az alábbi
összeállításban lépett pályára:
Tomáš Sihelský, Vladimír Korytár–Peter Filipiak, Marek Fiľo,
Marek Heckl, Simon Iványi, Viktor Kubenko, Rastislav Matúška,
Ladislav Nemec, Jakub Škantár,
Ján Slovák, Michal Slovák
jdj, fotó: gecse

