Az elmúlt napok
margójára

A pedagógusokat ünnepelték
Március 28-ika Ján Ámos Komenský
születésnapja – a pedagógusok napja. Ebből
az alkalomból mind Rimaszombatban,
mind Tiszolcon fogadták a pedagógusokat.
Ez utóbbi helyen a Gömöri Városok és Falvak Szövetsége hagyományteremtő jelleggel
köszöntötte a régió pedagógusait.
Rimaszombatban régi nemes hagyomány,
hogy a város polgármestere vendégül látja a város oktatási intézményeinek egy-egy
pedagógusát, s az idén sem volt ez másképp.
A magyar pedagógusok közül az alábbiakat
kaptak meghívást a jeles nap alkalmából:
Mács Silling Ildikó (Tompa Mihály Alapiskola), Mede Hildegard (Dúsa utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola), Majercsík Mária (Tompa
Mihály Református Gimnázium), Kiss Gab-

riella (Magán Szakközépiskola), Kelemen
Katalin (Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakközépiskola) és Šťavina Ingrid (Magyar
Tannyelvű Speciális Alapiskola).
Az Iskolák és Oktatási Intézmények Igazgatóinak Klubja kezdeményezésére hagyományteremtő jelleggel az idén a Gömöri
Városok és Falvak Társulása (ZMOGaM) megtartotta pedagógusnapi rendezvényét. A Tiszolcon megrendezésre került fogadáson részt vett
Šimko József, Rimaszombat polgármestere is,
s azon első alkalommal átadták a Juraj Palkovič-díjat is, amelyet a régió kiemelkedő tanárai kaphatnak meg. A díjazottak között volt
Helena Husárová, a rimaszombati Speciális
Alapiskola igazgatónője is.
jdj, fotó: Agáta Bartová

Április van, már túl vagyunk a húsvéti ünnepeken, s ha minden igaz, eltemettük a telet
is, s végre megérkezik az igazi, hamisítatlan tavasz.
Fotó: gecse

Hihetetlenül
gyorsan
rohan az idő. Szinte tegnap
örültünk a karácsonyi
ajándékoknak, s már
magunk mögött hagytuk a
húsvétot is, a keresztények
legnagyobb
ünnepét,
amely az újjászületést és
a reményt hivatott elhozni
mindennapjainkba.
Szinte jelképesen is értelmezhetjük, hogy
a minapi parlamenti választások sokunk
számára a változás reményét temették el.
S nem is elsősorban a kormányváltásra
gondolok, hanem egy tisztességesebb
politizálásra, amelyben nem az oligarchák,
a mecénások és a kormánypárti szponzorok
játszanák a főszerepet.
Vártuk, s még mindig várjuk a változásokat
az egészségügyben, hogy az emberek
a kórházakban tisztességes ellátásban
részesüljenek. Várjuk, hogy valami csoda
történjék a rosszul működő iskolaügyben,
s a pedagógusoknak ne kelljen némileg
magasabb fizetésért s emberibb munkahelyi
körülményekért az utcára menniük tüntetni.
S különösen mi, a senki földjén várjuk
a kormányképviselők szemléletváltását,
hogy végre belássák, Nyitrán túl is élnek
emberek. Nem igazán nyugtatott meg
bennünket ugyanis Počiatek miniszter úr
bejelentése, hogy 2040-ig elkészül az R2-es
gyorsforgalmi út. Mi ugyanis most szeretnénk
emberi körülmények között élni, s nem majd
csak 20 év múlva. De ha nem lesz út, nem
jönnek a befektetők sem, újabb nemzedékek
maradnak munka és remény nélkül.
Az itt élők számára az sem túl lényeges,
hogy milyen kormánykoalíció jött létre a
választások után. Legfeljebb a hírek szintjén
érdekel bennünket az, hogy is vezették meg
Bugár és Procházka a választóikat, amikor
még a választások előtt kijelentették, hogy
a Smer-rel nem működnek együtt. Végül
is olyan kormány jött létre, amilyent ez a
nemzet megérdemel. Minket igazából az
érdekel, hogy az elkövetkező négy évben
ne folytatódjék a rablógazdálkodás, vagy
legalábbis csekélyebb mértékben. Talán
akkor a Gömörben, Kishontban, de akár
a Szepességben élők számára is felcsillan
némi fény, hogy a nyugati életszínvonal nem
elérhetetlen ezeken a teljesen magukra hagyott
vidékeken sem. Főleg, ha még hiszünk is
abban, hogy a remény hal meg utoljára…
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Mintegy 40 utcát aszfaltoznak le az idén

A
rimaszombati
Városi
Képviselő-testület
márciusi ülésén döntettek az idén esedékes aszfaltozás ütemtervéről, elfogadták a Gömöri
Hírlap/Gemerské
zvesti
alapokmányát, s elfogadták a
városi és az állami rendőrség
2015-ös
évértékelőjét
is.
„Egy
jó
hangulatú
képviselő-testületi ülést tudhatunk
magunk mögött” – írta közösségi oldalán Cziprusz Zoltán városi képviselő, aki kihangsúlyozza
bejegyzésében, hogy a város kiegyensúlyozott anyagi helyzetének
köszönhetően újabb 40 utca
aszfaltozását hagyták jóvá. 480
ezer euróból az eredetileg betervezett utcák mellett újabb utcák
kerültek az aszfaltozási listára,
így a Cseresznyefa és a Szeles
utca, ahogy a Városkertben az
uszoda felé vezető utca, a Kishonti utcán található parkolók,
valamint Tamásfalán a Körút utca
utolsó 100 méteres szakasza is
a Hali Galy pizzériánál, de ezt
az utcarészt további 500 méter
hosszan újraaszfaltozzák (a Tamásfalusi utca kereszteződésétől).

A képviselők további utcákat is
javasoltak, de mint Šimko József
polgármester jelezte, hogy egy
év alatt nem lehet az összes rossz
állapotban található utcát leaszfaltozni. Ivan Hazucha képviselő
(Smer-SD) fontosnak tartotta az
aszfaltozási munkák ellenőrzését,
hogy a most leaszfaltozott utcák
legalább tíz évig kitartsanak. Ennek ellenőrzésére létrehoztak egy
alkalmi bizottságot is, amelynek
tagjai Auxt Ferenc, Erik Klaubert,
Cziprusz Zoltán, Ivan Hazucha és
Bán Zoltán lettek. A leaszfaltozandó utcák listáját a Gömöri Hírlapban is közlik, ugyanis egy idevágó
városi rendelet alapján öt évig nem
lehet átvágásokat végezni az úton,
így akik most tervezik a gáz-, víz,
s egyéb vezetékek bekötését, azok
még az aszfaltozás előtt tegyék azt
meg.

A legjobbak között a
Kereskedelmi Akadémia

Elfogadták a városi lapok alapokmányát is, amely többek között
kimondja, hogy a lapok regionális
jelleggel is bírnak, s nem egymás
tükörfordításaiként jelennek meg.
Ivan Hazucha (Smer-SD) jelezte, hogy nem tartanak igényt a
szerkesztőbizottságban számukra
felkínált helyre, ugyanis a lapokat
is fölöslegesnek tartják, inkább
a városi rendőrségre költenék a
lapok megszüntetése által felszabaduló összeget. Cziprusz Zoltán
(MKP) szerint viszont főleg az
idősebbek nagy örömmel fogadták
a lapok megjelenését, s arra igenis
szükség van, mivel tájékoztatja a
városlakókat a helyi történésekről.
A szerkesztőbizottság elnökévé a
Városi Hivatal elöljáróját, Szántó
Istvánt választották, további tagjai:
Andrea Andrášiová alpolgármester, Cziprusz Zoltán, Hacsi Attila

Már elkezdődött
a bérlakások építése

jdj, fotó: gecse

Megjegyzem –
Hatvani, Rakusa, Varady…

De folytathatnánk a sort… És
tudják, mi a közös bennük? Mindannyian Rimaszombat hírneves
szülöttjei. Még akkor sem vehető
el ez tőlük, ha szülővárosukban
sokan nem is tudnak, vagy ami
még rosszabb, nem is akarnak
2015 végén egy szakmai protudni a létezésükről.
jekt keretén belül értékelték a
Kezdjük a legidősebbel, akinek két
régió középiskoláit, amelynek
év múlva ünneplik születésének a
eredményeképp a rimaszombati
300. évfordulóját. Debrecenben leKereskedelmi Akadémia a hargalábbis, ahol köztéri szobra is áll,
bizonyosan. Ő ugyanis a magyar
madik helyen végzett a kerület
Faust. Orvosdoktor, matematikus,
szakközépiskoláinak a rangbűvész, a debreceni Kollégium
sorában.
tanára. A debreceni színház tavaly a
A Szakoktatási Állami In150. születésnapját egy, az életéről
tézet (ŠIOV) a svájci EHB
szóló, Orbán János Dénes által írt
drámai költeménnyel, valamint
kiállítással ünnepelte. Rimaszombatban a szlovákok a nevét is
következetesen Hatványinak ejtik.
A Városi Képviselő-testület még kezés kivitelezője, a Gemerstav 2018-ban Debrecen nagyszabású
programokkal emlékezik nagy aa decemberi ülésén döntött a már elkezdte az előkészületeket.
Hostinský utcába tervezett bér- Az építkezés helyén előbb a terep- lakjára, érdemes lenne nekünk is
lakások felépítéséről. Az épít- munkákat végzik el, kivágták a csatlakoznunk hozzájuk.
területen található fákat, majd Ilma Rakusa Svájcban élő
geológiai fúrásokat végeznek, írónő, aki az idén ünnepli a 70.
amelyek szükségesek a projekt- születésnapját. A véletlen folytán
ő is Rimaszombatban született, s
dokumentáció
elkészítéséhez.
bár apja szlovén volt, az egykori
S ha mindez elkészül, a nyár végére konzervgyár alkalmazottja, édesakár elkezdődhet az építkezés is.
anyjával ma is magyarul beszél
Zürichben. Az elmúlt években
díszvendég volt Budapesten,
Soros hirdetés:
• Fuvarozást vállatok Ausztriába (gondozónők) és Cseshországba. Kolozsváron, Debrecenben, életrajzi könyvében bőszen és szeretet0915 151 382 					
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tel emlegeti Rimaszombatot, de
közreműködésével végezte a
felmérést, amely során nemcsak az egyes középiskolák által
megszerezhető tárgyi tudásra helyezték a hangsúlyt, hanem a munkaerőpiacon való elhelyezkedés
is kiemelt szerepet kapott. Mintegy kétezer cég kapcsolódott be
a projektbe, s 14 paraméter alapján döntöttek az iskolák sorrendjéről. Besztercebánya megyében
az első helyen a besztercebányai
Egészségügyi Iskola végzett a
losonci Egészségügyi Iskola és
a rimaszombati Kereskedelmi
Akadémia előtt.

és Milana Jutková.
A márciusi ülésen értékelték a
város közbiztonságát is, méghozzá
Berecz Péter, a városi rendőrség
parancsnoka és Ján Mihálik,
az állami rendőrség képviselője beszámolójának segítségével.
A képviselők elégedettek voltak a
városi rendőrség munkájával, de
jelezték, hogy az állomány bővítése
volna szükséges, s a rendőrség
jelenlegi két gépjárműve is elavult.
A határozatba bekerült, hogy a
város a költségvetéséből biztosítsa további egy jármű beszerzését.
Több képviselő jelezte, hogy tarthatatlan a helyzet a Daxner téren,
amely tele van hajléktalanokkal
és koldusokkal, a városvezetés
ígéretet tett, hogy ha lesz pályázat,
akkor ismételten kísérletet tesz
újabb kamerák beszerzésére.
A képviselők jóváhagyták a Városi
Hivatal épületének rekonstrukcióra
benyújtandó javaslatot, amely jóvoltából az épület fűtési költségeit
csökkentenék, ahogy a Dobšinský
Alapiskola bekapcsolódását is az
Erasmus + Modern tanító című
projektjébe.

jelent már meg regénye szlovákul
is. Új verseskötete az április végén
esedékes budapesti nemzetközi
könyvfesztivál egyik újdonsága
lesz az egyik legjelesebb budapesti
kiadó, a Magvető gondozásában.
Mondhatnánk erre most pestiesen,
nem semmi.
A címben felsorolt harmadik,
még alig 18 éves fiatalember
nevéről már lehullt az ékezet, de
szüleivel együtt büszke rá, hogy
ebben a városban született. Igaz,
Rimaszombat megélhetést nem tudott a számára nyújtani, de a Sors
nem volt igazságtalan hozzá. Egy
ír utcán fedezték fel káprázatos
adottságait, s mára a legkeresettebbek közé tartozik a tengerentúl és
Európában is. Szülővárosa viszont
még nem érett meg arra, hogy fogadja őt, hiába a táblás ház Prágában,
Pozsonyban vagy Kassán, Batyiban félpénzért sem kell.
Ahogy a felvezetőben említettem,
a névsort még sokáig folytathatnánk, hisz van nekünk egy Szombathy Viktorunk, egy Győry
Dezsőnk, ahogy Czapp Györgyről sem sokat hallottak még errefelé. Holott ebben az anyagi
szegénységben különösen érdemes lenne odafigyelni szellemi
értékeinkre, azokra, akik szinte
már a szülővárosuk akarata ellenére is öregbítik annak jó hírét.
Juhász Dósa János

Gömöri Hírlap

Elkezdődött a Tompa tér átalakítása

Ahogy azt már előző számainkban is jeleztük, elkészült a Tompa tér átalakítási terve, s a város
vezetése az év végéig szeretné
a teljes tervezett átalakítást
megvalósítani. A tér közepén álló
szökőkutat már eltávolították.
Az eredeti, 1902-es állapotába
szeretné visszaállítani a Tompa
teret a város vezetése, ez a 2016os év legfontosabb feladata, ahogy
azt lapunknak Šimko József polgármester elárulta. A tér felújítását
az tette aktuálissá, hogy elkészült
a Járásbíróság felújított épülete,
amelyet még az idén birtokba
vehetnek a bíróság munkatársai.
A város egy szakmai bizottságot is
felállított, amelynek támogatásával

úgy döntött, hogy Tompa Mihály
szobra visszakerül eredeti központi helyére. Az ott álló szökőkutat
már el is távolították, s a további munkálatokra folyamatosan

B. Kovács István évtizedek óta
folytatott kutatásai egy újabb
könyvvé értek meg: Rimaszombat kialakulásáról és jelképeiről, a palócokról és a magyar hősepikáról. A történész
az évtizedeken át készpénznek
vett tényeket a kétkedő szakértő
szerepében vizsgálta meg, hogy
az eredményeket megoszthassa a
nagyközönséggel is a Rimaszombati Kávéházban.

legújabb könyvében a központi
gondolatként. A kutató szerint a
történésznek nem csak az összefoglalásra, hanem a saját és eredeti
megállapításokra is törekednie kell,
ily módon hozzájárulva az igazság
kereséséhez, a tudomány révén.
Sokan sokféle megállapítást tettek
Rimaszombat létrejötte kapcsán, a
néphagyomány (hét településből),
a különböző oklevelekből és más
dokumentumokra hivatkozva. Jó

„Látni, amit mindenki lát, és
gondolni, amit még senki sem
gondolt” – tartja Szentgyörgyi
Albert idézetét B. Kovács István

szándékkal, ám tévesen. A városi
jogok megadása a közhiedelemmel
(1334. május 5.) ellentétben 1268.
február 28-án történt, István kalo-

kerítenek sort, így megújulnak a
járdák, a lócák, de pár régi, kiöregedett fát is újakkal pótolnak. Petőfi
Sándor szobra egyelőre a helyén
marad, s később döntik el, hogy mi

Az igazság keresése

csai érsek által kiállított dokumentum alapján, amely a megtelepedett német közösségre vonatkozott.
E közösség elég kevés figyelmet
kapott a helytörténetben, holott
jóval nagyobb hatása volt a város
fejlődésére, mint eddig B. Kovács
István is gondolta. A Három Rózsa Szálló is az ide települt német
aranybányászok emlékét őrzi, de
nem csak Rimaszombatban, hanem
Rozsnyón is.
A város kialakulási történetén
túl azonban jóval fontosabbak a
település jelképei kapcsán tett új
kutatások, amelyek B. Kovács
István reményei szerint alapjában
változtathatják meg a jelenleg
használt címert és színeket. Ugyanis az aktuális szimbólumok
használata helytelen a források
nem megfelelő ismerete alapján,
mert Rimaszombat címere: kék
alapon ezüst sas, fekete tollazattal,
arany karmokkal és csőrrel. Ebből
következően a város színei a kék
és a fehér (ezüst). Ennek alapján
2018-ra, az 1268-as városi jogok
adományozása alapján, akár új
címere és színei lehetnek a városnak.

kerül a Tompa-szobor jelenlegi helyére. Az önkormányzat tervei szerint a felújítási munkálatok mintegy 30 ezer eurót vesznek igénybe,
amelyet a saját megtakarításaiból
kíván fedezni. A belügyminisztérium ugyan még mindig nem adott
választ a polgármester levelére,
így nem tudni, mi lesz az egykori megyeháza sorsa, amelyet a
város négy másik épületért cserébe
visszaadott a belügyminisztériumnak, de a város mintegy 80 ezer
euróért szeretné annak külső homlokzatát felújítani. A jelenleg az
épület eldugott bejárati traktusában
álló Janko Jesenský-szobor szintén
kikerül az épület elé, s annak egyik
sarkát ékesíti majd.
jdj

B. Kovács István azonban további
meglepetéseket okozott a magyar
hősepikáról vallott gondolataival.
Elmondása szerint majd 30 évvel
korábban ráakadt e műfaj nyomaira a magyar néphagyományban,
egy kálosai cigány származású lakos által elmondott történetekben.
Ráadásul oly jegyeket tartalmaz,
amelyek egyedül a belső ázsiai
néphagyományban
találhatóak
meg. A kutató által gyűjtött hangfelvételek digitalizálásra kerülnek,
azzal a nem titkolt szándékkal, hogy
versekbe rendezve előadhatóak
legyenek. Miért is fontos mindez? Történetesen a magyarságnak
nincs népi hősepikája, mint a finnek Kalevalája vagy a németek Nibelung gyűrűje, helyette művileg
születtek egyes alkotások a XIX.
század során (Zalán futása, Rege a
csodaszarvasról).
A Tompa Mihály Klub szervezésében megvalósuló Rimaszombati
Kávéház áprilisban a Tompa Mihály Országos Verseny rimaszombati származású döntőseivel várja
legközelebb az érdeklődőket.

ifj. Hangácsi István,
a Tompa Mihály Klub elnöke és a
Rimaszombati Kávéház szervezője

Az idén is számos program vár a fiatalokra

Túl vagyunk a választásokon,
s a Via Nova ICS is visszatért a
hétköznapokhoz. Ugyan a Magyar Közösség Pártja nem került
be a parlamentbe, a párt listáján
indult „vianovás” jelöltek nem
panaszkodhatnak, hisz mind
Cziprusz Zoltán, mind Juhász
Péter remekül szerepelt.
Az elmúlt napokban az Incognito bárban tartották az V. Magyar Bulit, Balogfalán tavaszváró
kézműves-foglalkozást tartottak,
Füleken pedig Simko István igazgatónak átadták a Mocsáry La-

jos Alapiskolának a legutóbbi magyar bulin és a humoresten gyűjtött
támogatást, mégpedig 500 eurót.
Találkozott a napokban a régiós
elnökség is, amely elfogadta a következő időszak rendezvényeinek
a listáját – tájékoztatta lapunkat
Cziprusz Zoltán, országos alelnök.
A várható rendezvények:
április 9. – Kvízest (Rimaszombat); április 15. – Tavaszi buli
(Almágy); április 23. – Tavaszi
Bál (Rimaszombat); május 7. – II.
Medvesalji Majális és FankaDeli-koncert (Egyházasbást); május

14. – Magyar Buli (Fülek); június
4. – Központi trianoni megemlékezés
(valószínűleg
Jéne);
június 25. – Nyárnyitó Bál (Egyházasbást); július 2. – Magyar Buli
(Fülek); július 6–10. – Martos; július 23. – LAN-parti (Fülek); júli-
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us 30-31. – Hajdúszoboszlói kirándulás (Egyházasbást); augusztus
20. – I. Vár-lak Fesztivál (Fülek)
A Felvidéki Labdarúgó Bajnokság és az Augusztusfeszt még
szervezés alatt van, így az időpontjuk nem ismert.
jdj, fotó: szervezők

hu.rimavskasobota.sk
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Márciusi rendezvények képeken

Lassan közeleg a nyári olimpia, amelyet augusztus 05. és 21. között rendeznek meg a brazíliai Rio de Janieróban. A rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtár három fiatalember, Kolozsi László, Peter Slovák és Peter
Kováčik brazíliai útján készített fotóit tette közszemlére, amely április
végéig lesz megtekinthető a könyvtár első emeleti folyosóján.

Tavaly ünnepeltük a nagy szlovák nemzetébresztő, Ľudovít Štúr
születésének 200. évfordulóját. A jubileum alkalmából készült a zólyomi
Tajovský Színházban Juraj Sarvaš zenés játéka, A tátrai sas, amely Štúr
életútjának legfontosabb stációit villantja fel. Az előadást a Matica slovenská helyi szervezete jóvoltából a rimaszombatiak is megtekinthették.

Új bemutatót tartott a Divosud, amely Ľubomír Šárik rendezésében Július Barč-Ivan Anya című tragédiáját mutatta be. Ismétlés április 7-én,
csütörtökön 18.00 órától a Városi Művelődési Központ színháztermében.

A Hrebenda Könyvtár és a Városháza után a Matica slovenská Bakulínyi
utcai székházában állította ki új képeit a breznóbányai Lenka Slniečková.

Hatodik alkalommal rendezték meg a Városi Művelődési Központban az
RS Model Festet, amelyen mintegy 300 modell – köztük repülőgépek,
autók, tengeralattjárók – várták a műfaj szerelmeseit.

A Területi Vadászkamara a 2015/2106-os vadászidény lezárásaként
állította ki az évad legszebb vadásztrófeáit, amelyet három napon át a
Gömör-Kishonti Múzeumban tekinthettek meg az érdeklődők.

jdj, fotó: gecse és a szervezők

Gömöri Hírlap

Lezajlottak az írásbeli érettségik
Március harmadik hetében
726 szlovákiai középiskola öszszesen 45 358 diákja tett írásbeli érettségi vizsgát. Az írásbeli
érettségi vizsgák március 15én kezdődtek, amikor szlovák
nyelvből, 16-án idegen nyelvből,
17-én matematikából, míg 18án a nemzetiségi tanulók írtak
érettségit magyar illetve ukrán
nyelvből.
A szlovák Nemzeti Közoktatási
és Mérési Intézet (Národný ústav
certifikovaných meraní vzdelávania, NÚCEM) összesen 17 teszttípust készített a diákok számára
az egyes tantárgyak és szintek
sze-rint, s egyben 15-féle hanganyagot az idegen nyelvi érettségi vizsgákra. A magyar tanítási
nyelvű középiskolákon a kötelező
érettségi
vizsgákon
szlovák
nyelvből és irodalomból összesen
1 864 diák vett rész. A matematikát

6 790 érettségiző diák választotta.
A 2015/2016-es immár a tizenkettedik olyan tanévnek számít,
amikor is az érettségi vizsgák extern (külső) részére, és az intern
(belső) részéhez tartozó írásbeli
munkára is sor került. Az extern
résznél teszteket írtak a diákok az
egyes tantárgyakból, míg az intern
rész írásbeli formájának esetében
az érettségizőknek fogalmazást
kellett írniuk központilag megadott téma alapján.
Az érettségizők május 4-re várhatják érettségi vizsgáik első részének
eredményeit, amikor is a NÚCEM
elektronikus formában bocsátja
az iskolák rendelkezésére azokat.
Legkésőbb május 6-ig nyomtatott
formában is megérkeznek az egyes
iskolákra az érettségi vizsgák eredményei. A szóbeli érettségi vizsgákra május 23-tól június 10-ig
kerül sor.

A napokban értékelték ki
Pozsonyban az Arany Csapó
verseny idei évfolyamát, míg
Rimaszombatban a CINEAMA 2016 regionális fordulójára
került sor. Mindkét versenyen
remekeltek a rimaszombati
Magán Szakközépiskola diákjai,
Matej Kováč és Gorondi Gerald.

A Szlovák Iskolaügyi Minisztérium által meghirdetett Arany Csapó
(a Szlovák Gyerek Oscar szabad
folytatása) idei évfolyamába 18
kategóriában 111 alkotást bírált
el a Petra Kolevská producer által
vezetett zsűri, s a rimaszombati
Művészeti Alapiskola diákjai is
számos díjat elhoztak. Az idősebb
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Rimaszombati ifjú filmesek sikerei

A hónap műtárgya a Gömör-Kishonti
Múzeumban – a menyét (Mustela nivalis)

A hím menyét
dermoplasztikai preparátuma 2003-ban
került a múzeum gyűjteményébe.
A menyét a legkisebb, ugyanakkor legelterjedtebb húsevőnk.
Karcsú testfelépítésű, 15-26 cm
hosszú és körülbelül 30–160 g
súlyú. A nőstények termete sokkal kisebb, mint a hímeké.
Csaknem
egész
Európában,
Ázsiában, Észak-Afrikában és
Észak-Amerikában
elterjedtek.

Mezőkön, réteken, az erdők szélein
élnek, de gyakran találkozhatunk
velük a városok és falvak gazdasági épületeinek közelében. Túlnyomórészt kisebb rágcsálókkal
táplálkoznak, de a madarakat, tojásokat és rovarokat is előszeretettel elfogyasztják, sőt, némelyikük
még a nyulakat is elejti. Általában
éjjel vadásznak, mindeközben
akár 1,5–2,5 km-t is megtesznek.
Magányos életmódot folytatnak,
csak párzáskor keresik fel egymást.

diákok kategóriájában a legjobb
rendezés díját Matej Kováč és
Matthias Kasar kapták, ahogy a
legjobb rövidjátékfilm díja is a
Művészeti Alapiskola diákjaié lett.
A legjobb operatőr díját Gorondi Gerald szerezte meg, ahogy az
Iskolaügyi Minisztérium díja is a
rimaszombatiaké lett. Elismerték
a Művészeti Alapiskola pedagógusainak munkáját is.
Rimaszombatban a Gömör-Kishonti Közművelődési Központ
szervezésében megrendezték a
CINEAMA 2016 regionális fordulóját is, amelyből négy film
egyenes ágon jutott a kerületi döntőbe, míg további három
sorsáról a szervezők később döntenek. Továbbjutott a Művészeti Alapiskola diákjainak (Matúš
Lacko, Adam Icsó, Max Csank,
Jakub Hano, Jozef Pikula, Miroslav Szepessy) a Csillagokban van
megírva című kisfilmje, amelyben
a helyi csillagvizsgáló vezetője,
Pavol Rapavý mesél a világűrről. Szintén továbbjutott a cse-

rencsényi Reedukációs Központ
diákjának, Michal Šerešnek A természet hívószava című rajzfilmje,
amely az emberek állati ösztöneire
hívja fel a figyelmet. Két ismeretlen ember autóbusz-pályaudvaron
történő nem éppen szerencsés
találkozását meséli el a harmadik
továbbjutó film, a Stranger, amelyet a rimaszombati Művészeti
Alapiskola diákjai (Matej Kováč,
Gorondi Gerald, Matthias Kasar,
Patrik Ján Kovács) készítettek.
A negyedik továbbjutó filmet
szintén a cserencsényi Reedukációs Központ diákja, Michal Šereš készítette Hülyeségek
címmel, amely az elvágyódásról,
önmagunk kereséséről, lelkiismeretfurdalásainkról szól.
Versenyen kívül mutatták be
Nagy Ottónak a tradicionális harangkészítésről szóló kisfilmjét,
míg Lucia Kupcová Dusty Flashes
címet viselő, a nepáli viszonyokat
taglaló filmje a szervezők utólagos
döntésére vár. 		

jdj

Természetfotók a Gömör-Kishonti Múzeumban

„A természetfotózás csendes
műfaj. Csend
és nyugalom.
Ennek a két
essszenciának
jelen kell lennie már a felvétel
készítésekor is. A bensőnkben
csakúgy, mint minden mozdulatunkban, amikor a természetben
vagyunk” – ezekkel a gondolatokkal ajánlja a Szlovák Természetfotósok Szövetsége (SAFP) a
Gömör-Kishonti
Múzeumban
megnyílt vándortárlatot, amely-

nek keretében az elmúlt évek
legszebb természetfotóit teszi
közszemlére. A szövetség célja
a természetfotózás társadalmi és
művészi színvonalának emelése,
a természetvédelem támogatása
és népszerűsítése Szlovákiában.
A szervezet tagjai a természetfotózás számos rangos díjának
kitüntetettjei itthon és külföldön
egyaránt. Tevékenységük kiadványok, naptárak, szakmai monográfiák mellett számos más publikációra is kiterjed. A tárlat április
30-ig látogatható.

hu.rimavskasobota.sk
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Tornalján rendezték az országos elődöntőt
Március 22-én zajlott Tornalján
a jubileumi, XXV. Tompa Mihály Országos Verseny középszlovákiai (Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati és Nagyrőcei járás) elődöntője. A döntőt
április 28. és 30. között rendezik
Rimaszombatban.
Tornaljáról az országos döntőbe
az alábbiak jutottak:
I. kategória vers: Alabán Dániel,
Mács Zille Anna, Szívós Lilla
I. kategória próza: Botos Máté
Iván, Csala Rebeka, Ondrejcsák
Anna
II. kategória vers: Balázs Réka
Mária, Csúsz Réka, Fekete Emma
Lili
II. kategória próza: Pierzchala

Virág Anna, Ferencz Zsolt, Balog
Attila
III. kategória vers: Farkas
Dániel, Filo Beáta, Máté Kristóf
Zoltán
III. kategória próza: Galamb
Krisztián, Lenkey Gábor, Kovács
Vivien
IV. kategória vers: Nagy Evelin,
Princ Réka

IV. kategória próza: Bystrianska
Karina, Zagyi Benjámin, Országh
Róbert István
V. kategória vers: Foglár Gábor
VI. kategória – énekelt versek:
Molnár Klaudia, Csillagvirág,
Tűzvirág
VII. kategória – lírai színpadok:
Csillagkép

Bartókra emlékeztünk

Az idén ünnepeljük Bartók Béla
születésének 135. évfordulóját,
a jeles apropó okán 2016-ot a
zeneszerző emlékévének nyilvánították.
Rimaszombatban
Bartók és a fából faragott királyfi című előadással emlékeztek a

nagy magyar zeneszerzőre, aki
második felesége, Pásztory Ditta révén Rimaszombathoz is
kötődött.
Garajszki Margit, Júlia Urdová
és Silvester Lavrík hozta létre
azt a táncos és zenei betétekkel

bőven adagolt előadást, amely a
commedia dell´arte klasszikus
szereplői által kelt életre Batyiban
is. Méghozzá délelőtt magyarul,
este pedig szlovákul. A mintegy
egyórás est, amely a 36. Zenei
Tavasz előjátéka is volt egyúttal,
Bartók pozsonyi éveit idézi meg,
amikor a tehetséges, de beteges kisfiú eldönti, hogy az orvos
tanácsa ellenére mégis a zenei
pályát választja, s bár Bécsben is
szívesen látnák, mégis a budapesti
Zeneakadémiát választja, s innen
indul világhódító útjára. Ahogy az
alkotók elárulták, a zenész Júlia
Urdová az előadás kedvéért tanult
meg magyarul, míg a játék szerzője, Garajszki Margit harmonikán
játszani.

A költészet napjára
Április 11. – József Attila
születésnapja, a költészet napja.
Lapunkban Bozó Lake Norbert
versével köszöntjük a költészet
szerelmeseit.

Bozó Lake Norbert
Rimaszombat
„A legszebb város Batyi…”
Így a víg, gömöri nóta
E helyet még az urak is ismerik
Mátyás király óta.
De hiába oly kedves nekem
Hol születtem s nőttem
A háztető s a templom tornya
Virultan állnak, nem a régi rőtben.
Ha járkelek mindenfelé
S a parkban idegen árny oson
Visszahívlak képzeletben, régi városom.
A hűs nosztalgia meglepetten ballag
Fülel s hallja, nem zúg már
Amott a Rima partján a régi panelgyár.
Gyermekként mennyit játszottuk
Hogy urai, gazdái vagyunk a telepnek
És bújtunk, ha féltünk az őrök
meglepnek.
Ma is feldereng, hogy fújtat, tüsszög
Sikít, szürcsög a beton s a fém
Emléke bódít, mint a legnemesebb
parfém.
Bilincs, Kisutca, Kongó, Patkány
De jó visszagondolni rátok
Helyek, kocsmák, régi barátok…
Csak az fáj a szívnek az állomás felé
Hogy tíz éve még szerelmesként járt
S most ha kifut a vonattal karöltve
Csak Tompa Mihályt
Viheti csendes magányába töltve.

jdj, fotó: gecse

Szamos Zsuzsa születésnapjára

Március idusán született, hatvan éve. Pénzügyi szakember, de
sokan mégsem erről az oldaláról
ismerjük. Vérbeli közösségi ember, aki több mint húsz éven át
irányította az ajnácskői Csemadokot. S akkor lett az MKP tagja, amikor mások elfordultak
tőle.

Volt idő, amikor akár papucsban
is mehetett munkába, hisz a bank
fiókja szemben volt a házukkal. Később az egyik biztosító
rimaszombati fiókjának lett a

vezetője. De ennyi legyen is elég
a szakmájáról. Már a kilencvenes
évek elején átvette a Csemadok
Ajnácskői
Alapszervezetének
vezetését, s megmutatta, igenis van
igény a közösségi létre, s közösségi
lét nélkül lassú „nemzetrészhalálra” vagyunk ítélve. Felsorolni is
alig lehet, mi minden jött létre
a vezetésével Ajnácskőn, ahol
ismét otthonra talált a színház,
létrehozta a Váraljai Fesztivált,
de a közösségépítés jegyében
számtalan kirándulást abszolváltak, mind a természeti csodákkal
megáldott környéken, mind a
tágabb Felvidéken. Vezetése alatt
a templom tövében kopjafát állítottak, ahol évek óta hagyományosan megemlékeznek nemzeti ünnepeinkről, s az idén Szent István
szobra is felállításra kerül. Nem
sok olyan község van Gömörben, ahol igazi közösséggé kovácsolódott volna a Csemadok-tagság, a régió legtöbb falujában alig-alig pislákol a közösségi láng. S még mondják azt, hogy

egy fecske nem csinál nyarat?
Ezek az „egyfecskék” tartják életben a felvidéki magyarságot, s
ilyen „egyfecske” Szamos Zsuzsa
is, aki hosszú évekig volt alelnöke, s vezetőségi tagja a Csemadok területi választmányának, de
amikor látta, hogy fölöslegesen
szól egy szebb jövő érdekében, letette a lantot. Az MKP-ba
viszont akkor lépett be, amikor az
egyesek szebb jövője önző érdekében kettészakadt.
Az idén bár átadta az ajnácskői
alapszervezet vezetését is, de
biztosak lehetünk benne, hogy
akár láthatatlanul is, de továbbra is óvó tekintettel figyeli minden lépésüket, hisz amit türelmes,
aprócseprő munkával felépített,
irigylésre méltó. Közösségünknek
bizony sok-sok „szamoszsuzsára”
lenne szüksége, akik a legreménytelenebbnek hitt pillanatokban is
el tudnák hitetni, hogy mind magyarnak, mind embernek érdemes
megmaradni, akár itt a Felvidéken
is. Isten éltesse sokáig!
jdj

Téged elfelejteni soha nem lehet,
Sajnos meg kell tanulnunk élni
nélküled.
S lehet, hogy nélküled is eljön a
tavasz,
De bármilyen szép is,
Többé nem lesz ugyanaz.

Szívünkben fájdalommal és
szeretettel
emlékezünk április 8-án,
halálának 10. évfordulóján

Oláh Margitra
Rimaszombatban

Emlékét örökké őrzik: férje, lányai,
unokái, dédunokái és az
egész rokonság GH-18/16

Gömöri Hírlap

Április 08:
Könyvbemutató és klubalakítás

Az ipari – több mint egy iskola – ezzel a címmel jelent meg Albert
Sándor új könyve, amellyel a szerző a Kassai Ipariskola, egykori
nevén a Kassai Magyar Tannyelvű Felső-ipariskola, illetve Magyar
Tannyelvű Középfokú Szakközépiskola (ma: Szakkay József Szakközépiskola) legendás tanárainak és diákjainak állít emléket.
A könyv rimaszombati bemutatójára április 8-án, pénteken 18.00 órától
kerül sor a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében, ahol megalakul a Gömöri Iparisták Klubja is. A szervezők minden
egykori gömöri „iparistát” szeretettel várnak.
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Április 23.:
Az idén is megrendezi
tavaszi bálját a Via Nova ICS

Április 23-án, szombaton a
Városi Művelődési Központba
várja a szórakozni vágyókat
a Via Nova ICS. Kapunyitás
18.45 órakor, kapuzárás 19.45
órakor.
A jó hangulatról az esztrádteremben a MrSam Band, míg
a gömbteremben a Misi Band
gondoskodik. A belépő 15 euróba kerül, amely tartalmazza a vacsorát és az előitalt is.
Jegyelővétel a Tompa Mihály
Könyvesboltban.

Gloria Victis – 2016
Kárpát-medencei középiskolai
történelmi vetélkedő

A Rákóczi Szövetség 2016-ban
21. alkalommal hirdeti meg
Kárpát-medencei
középiskolások számára Gloria Victis
elnevezésű történelmi vetélkedőjét. A vetélkedőn minden évben
több száz határon túli és magyarországi középiskola háromfős diákcsapata vesz részt.
Az évente más-más témakörben meghirdetett vetélkedő idei
címe: Az 1956-os forradalom
és szabadságharc (1953-1962).
A kitöltött feladatlap és jelentkezési lap postára adásának
határideje: június 15., szerda.
A három fordulóból álló vetélkedő
meghirdetése minden évben tavasszal történik. A háromfős csapatok egy tesztsor kitöltésével nevezhetnek. A beküldött dolgozatok
alapján a legjobb 60 csapat kap
meghívást a második fordulóra,

amelyet a Rákóczi Szövetség egy
háromnapos ifjúsági találkozó és
1956-os emlékünnepség keretében
Budapesten, a Műegyetemen rendez, hagyományosan október 21.
és 23. között. A második fordulóba
jutott 60 csapat október 22-én írásbeli fordulón méri össze tudását,
és ennek eredménye alapján a
legeredményesebb tíz csapat kerül
be az október 23-i szóbeli döntőbe.
A döntőben neves szakemberekből
álló zsűri előtt, számos igényes
feladat révén dől el a vetélkedő
végső sorrendje. Valamennyi
döntőbe és középdöntőbe jutott
csapat értékes könyvjutalomban,
a legjobb öt csapat tagjai, valamint
a felkészítő tanáraik egy külföldi
kirándulásban részesülnek.
Az idei évben március 18-tól lehet letölteni a jelentkezési lapot
és az első forduló feladatlapját a
szakirodalommal együtt a Rákóczi
Szövetség honlapjáról (www.rakocziszovetseg.org) Minden esetben postai úton kérik a feladatlap
visszaküldését a jelentkezési lappal együtt.
Postacím: Rákóczi Szövetség,
H-1255 Budapest, Pf. 23.

Madárdal kurzust indít
a Gömör-Kishonti Múzeum

Az elmúlt évek nagy sikerén felbuzdulva 2016-ban is elindítja
madárdal kurzusát a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum,
s a négy leckét követően a résztvevők 35 ismert és kevésbé ismert madárfajt tudnak majd
megkülönböztetni énekük alapján. Az elsajátított ismereteket
pedig terepen is kipróbálják.
A kurzust mindazoknak ajánlják, akik szeretik a természetet, a
madarakat, és szeretnének róluk
többet megtudni (főleg azon
diákok számára hasznos, akik
olyan területek iránt érdeklődnek,
mint amilyen a zoológia, biológia,
ökológia, erdészet és hasonlók).
Abelépő egy leckére és a tanulmányi
kirándulásra: felnőttek 2 €; gyermekek, diákok, nyugdíjasok 1 €.
1. lecke: április 7., csütörtök,
16.00–17.00
- egy kis bevezető elmélet: hogyan kommunikálnak a madarak?;
baglyok és az első énekesmadarak:
macskabagoly, erdei fülesbagoly,
füleskuvik, mezei pacsirta, feketerigó, széncinege, házi rozsdafarkú,
cigánycsuk, csuszka.
2. lecke: április 14., csütörtök,
16.00–17.00
- ismétlés; egy kis bevezető elmélet: miért énekelnek a madarak?; parkok és kertek madarai:

zöldike, tengelic, csicsörke, erdei
pinty, vörösbegy, citromsármány,
ökörszem, énekesrigó, kékcinege
3. lecke: április 21., csütörtök,
16.00–17.00
- ismétlés; egy kis bevezető elmélet: milyen részekből áll a
madárének?; „láthatatlan” dalolók:
barátposzáta, kisposzáta, csilpcsalp
füzike, sisegő füzike, fitiszfüzike,
fülemüle, berki tücsökmadár, erdei
pityer
4. lecke: április 28., csütörtök,
16.00–17.00
- ismétlés; egy kis bevezető elmélet: mivel énekelnek a madarak?; mindenből egy kevés: örvös
légykapó, kis légykapó, kerti geze,
sárgarigó, sordély, nádi sármány,
cserregő nádiposzáta, nádirigó,
nádi tücsökmadár
Tanulmányi kirándulás: április
30., szombat, 07.00–12.00
Egy könnyed séta a madarak
nyomában Rimaszombat környékén a madárdalok felismerésével egybekötve. A részvételhez előzetes bejelentkezés
szükséges. Találkozás a múzeum
épülete előtt. (Rossz idő estetén
a kirándulást május 7-én tartják
meg.)
Kapcsolat: RNDr. Gálffy Mónika,
e-mail: galffyova@gmmuzeum.sk,
telelefonszám:
047/56 32 741, 16-os mellék)
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Ahogy már megszokhatták, az
idén is sor kerül a tavaszi nagytakarításra, méghozzá március
31. és április 28. között. A Városi Közterület-fenntartó Vállalat
nagyméretű konténereket helyez ki az alább feltüntetett harmonogram szerint. A veszélyes
hulladékok begyűjtésére május
14-én, szombaton kerül sor. A cég
munkatársai kérik a lakosságot,
hogy ezt a lehetőséget maximálisan használják ki!
április 07. és április 14. között
Akasztóhegy – Vasutas u./ az
üzlettel és volt óvodával szemben;

Tavaszi nagytakarítás – 2016
Markuš utca; Tamásfala – Tamásfalai u., a volt OTEX nagyraktárral szemben; Tormás – az üzlettel
szemben
április 14. és április 21. között
Bakti – a futballpálya mellett; Kurinci Üdülőövezet – a
buszmegálló mellett; Szabatka – új
rész; Szabatka – régi rész; Szőlős
– az üzlet mellett; Szőlős – az Ostrom alatt
április 21. és április 28. között
Dúsa – a kultúrház mellett;
Mezőtelkes – a buszmegálló mellett; Felsőpokorágy – a kultúrház
mellett

Alsópokorágy – a templom alatt,
a falu végén; Szabópuszta – a
lakóházak mellett
A nagykapacitású konténer (VOK)
a háztartási hulladék összegyűjtésére szolgál. Ezek közé nem
tartozik az építési hulladék,
a veszélyes hulladék (pl. villanykörték, akkumulátorok, gumi,
festékek) stb. A zöldhulladékot,
amely nem került komposztálásra, kérik, hogy a konténer
mellé helyezzék el. A veszélyes hulladékokat folyamatosan le
lehet adni a DETOX rimaszom-

bati telephelyén (az egykori
ZŤS területén, a Kassai úton).
A veszélyes hulladékok mobil
begyűjtésére május 14-én kerül
sor. Ennek pontos ütemtervét a
későbbiekben közöljük.
Amennyiben nem felel meg a
nagykapacitású konténerek kihelyezésének időpontja és helyszíne,
szükség és igény szerint egyeztetni
lehet a Városi Hivatal Építészeti-,
környezetvédelmi- és közlekedési osztályán (Svätopluk u. 5., 1.
emelet, tel: 047/56 04 648) vagy a
DETOX cégnél a 047/56 04 153-as
telefonszámon.

Tavasszal még pontot sem szerzett az MŠK
Befejeződött az alapszakasz a
DOXXbet Ligában, s a csapatok
két csoportban folytatják tovább
a küzdelmeket. A nyugati és keleti csoport 6-6 legjobbja küzd
a feljutásért, míg a többiek az
alsóházban folytatják a kiesés
elkerüléséért.
Az már rég eldőlt, hogy a
rimaszombatiak az alsóházban
folytatják majd, a tavaszt már
új edzővel, Vladimír Goffával
kezdték, s a csapat is jelentősen
átalakult. Az őszi csapatból alig
maradtak páran hírmondónak.
Tavasszal négy mérkőzés maradt

az alapszakaszból, s Goffa legénysége mind a négy mérkőzésen alulmaradt. Amíg az eneszkeiek, az

Negyedszer adóztak
Varga Gyula emléke előtt

A téli hónapokban három nagyszabású focitornát is rendeztek
Feleden. Egész télen zajlott a
már hagyományos felkészítő téli
futballbajnokság, ezt követte a
Július Nôta-emlékére megrendezett öregfiúk torna, s immár
negyedik alkalommal rendezték
meg a Varga Gyula U19-es emléktornát, amelyen az idén négy
csapat vett részt. A kupa végül
Feleden maradt.
Amíg tavaly hat csapat, köztük két
magyarországi, a nyékládháziak
és a mályiak vettek részt a tornán
(a győzelmet a hazaiak szerezték
meg), az idén a hazaiak két csapatán kívül csupán a mályiak és
a rimaszombatiak jöttek el. A csapatokat és néhai Varga Gyula fiait, Varga Csabát és Varga Pétert
a nagyközség polgármestere, Mihályi Gábor, és a helyi futballklub
elnöke, Tóth Tamás köszöntötték.
Mihályi Gábor köszöntőjében
hangoztatta, hogy az igen fiatalon, 56 éves korában, 2012-ben
elhunyt Varga Gyula introvertált
ember volt, aki nagyon sokat dolgozott, de igen keveset beszélt, s
elsősorban neki köszönhető, hogy
Feleden a foci a mai napig működik. Emléke előtt 2013 óta ifjúsági
focitornával adóznak, amelyet ug-

yan az U19-es korosztály részére
írnak ki, de az idén is a legfiatalabb futballista 14 éves volt, így
a benevezett három klub összes
ifjúsági játékosa bemutatkozhatott. A vendég mályiak az idén is
örömmel jöttek, a megyei harmadosztályban játszó borsodi csapat
rendszeresen eljár a felediek és a
fülekiek által rendezett felkészítő
teremtornákra.
Az idei évfolyam mérkőzései 2x15
percig tartottak, s a hazaiak Berki
Sándor vezette A csapata mindegyik ellenfelét kiütéssel győzte le,
így magabiztosan szerezte meg a
Varga Gyula emlékére negyedik alkalommal kiírt kupát. Megválasztották a torna legjobb kapusát is a
mályi Horváth Péter személyében,
míg az idei gólkirály a 15 gólig
jutó Belányi Róbert lett.
A 4. évfolyam eredményei:
Feled B–Mályi
4:5,
Feled
A–MŠK Rimaszombat 9:3, Feled
B–Feled A 2:13, MŠK Rimaszombat–Mályi
1:2, Feled B–
MŠK Rimaszombat 3:4, Feled A–
Mályi 13:2
A torna végeredménye:
1. Feled A 9 ponttal, 2. Mályi 6
ponttal, 3. MŠK Rimaszombat
3 ponttal, 4. Feled B 0 ponttal
jdj

iglóiak és a kassai Lokomotíva ellen a vereség ellenére is jól játszott
a csapat, a poprádiak elleni hazai
találkozón alaposan leszerepeltek,
és 4:0 arányban kikaptak.
Mivel az alsókubiniak menet közben kiléptek a bajnokságból, így
ha minden kedvezően alakul, a
rimaszombati csapat akár bent
is maradhat a II. ligában. Nagy
kérdés, hogy az őszi idényt miből
fedezi majd a klub, hisz a 2016-os
évre a rimaszombati képviselőtestület által megítélt támogatás
valószínűleg az évad végére elfogy
majd.

A kassaiak ellen az alábbi
összeállításban léptek pályára
a rimaszombatiak: Brza–Gazda, Rudiuk, Nemrgut, Morháč–
Petrusz, Lupták, Almaský (90.
Hriň), Vargic, Hattori (67. Forlandsas)–Kemény (85. Balog)
Az alapszakasz végeredménye:

jdj, fotó: gecse

Balassagyarmaton is
remekeltek íjászaink

Balassagyarmat íjászai 2016
március 26-án kihívták mindazon íjászokat, kik elég erőt és
elszántságot éreztek magukban
ahhoz, hogy részt vegyenek a
Kárpátmedencei Hadjárat első
viadalán, mely ezúttal Patvarc
községben volt megrendezve.
A gyülekezés a Patvarci Faluházban volt és elmondhatjuk, a falu
nagyon szép és rendezett, hasonlóképp, mint a verseny szervezése
is. A megnyitón Oláh László üdvözölte a versenyzőket, majd a
versenyszabályzat
felolvasása
után megkezdődött a nekünk kicsit szokatlan, de annál nagyobb
kihívásokkal teli pálya. A verseny
három körben hét vesszővel hat
célra, különböző távokkal 45-165

méterig s közben két étkező szünettel folytatódott, majd 25 métertől
távolodó verseny indult három
vesszővel egész addig, míg minden versenyzőnek el nem fogytak a
vesszői. Legtovább Beník Daniel,
Feledy Michal és id. Lévay Tibor
jutott, majd lezárták a versenyt.
A Bástya Íjász Klub versenyzői
Patvarcon is remekeltek, ugyanis
id. Lévay Tibor 340 ponttal az első
helyen, Beník Daniel 292 ponttal a
második helyen, Feledy Michal a
249 ponttal a harmadik helyen zárta a versenyt, míg Dósa Tamás 108,
Dancs Gergely 61, Dávid Márti 38,
Bukovszky Krisztina 65, Bukovszky Attila 38 és Gabnai Sándor 30
pontot „íjászkodott” össze.
jdj

