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Lapszélre
Végzetes válás(ok)
Juhász Dósa János
főszerkesztő

Hizsnyan Géza, miután átvette a Város díját Cifruš István polgármestertől, magyarul is köszönetet mondott,
s hangsúlyozta, hogy mindazt, amit tett, belső meggyőződésből tette, s a díj elsősorban nem a személyének,
hanem egy értékrendnek szólt, amit képvisel.

Gecse Attila felvétele

Mátyás királyra emlékeztek

Szőlőkapálás Serkében

A

Gömörország Polgári Társulás az idén több
akcióval is patrónusára, Mátyás királyra
emlékezik, aki a hagyomány szerint többször is
járt ezen a vidéken. Ahogy B. Kovács István, a P.T.
vezetője beszámol róla, május 1. és 3. között az
egykori Gömör megye több régióját is bejárták,
így első nap eljutottak Putnokra és Kelemérre,
de megtekintették a ragályi Balassa-kastélyt, és
szétnéztek a putnoki Gömör Expón. A második
nap a lelkes kis társaság észak felé vette az útját,
s megnézték Rimabányát, Süvétét és Tiszolcot.
A harmadik napot a Gortva völgyében töltötték,

ahol Ajnácskő és Várgede után eljutottak Serkébe,
ahol szalonnasütéssel és borkóstolóval egybekötött civil találkozót is szerveztek, amelyen a környék polgármestereit és vállalkozóit vendégül
látták egy közös jövőkép kialakítására. A Mátyás-rendezvények június 20-án Sajógömörön
folytatódnak, másnap pedig szlovák barátaikkal
ellátogatnak a Telgárt fölött található Királyhegyre, ahonnan egész Gömört belátni. Novemberben
az egykori Márton-napi hagyományokat szeretnék feleleveníteni.

jdj, fotó: Gecse Attila

Pár hete a Szlovákiai Református Keresztény Egyház
Hanván ülésező feljebbviteli
bírósága példát statuált,
s hat lelkészét tette lapátra.
De nem azért, mert az illető
lelkészek elhanyagolták
volna a munkájukat, nem
tartották volna meg az istentiszteleteket vagy fütyültek
volna a híveikre. Az ok ennél
prózaibb: ezek a papok
ugyanis elváltak a párjuktól, akiknek örök hűséget
esküdtek. Bár az egyházi
törvénykönyv nem írja elő
a válást, s a jelenlegi papi
karban nem is oly egyedi
esetről van szó, a döntnököket még az sem hatotta meg,
hogy több érintett községben
is a falu apraja-nagyja aláírásával támogatta az illető
lelkészt. Az egyház vezetése belügynek minősítette
az esetet, s ezzel lezártnak
minősítette azt. Bár nagy a
gyanúm, hogy csak a lelkésztúlképzést szerették
volna kompenzálni valahogy.
Akárhogyan is történt, rossz
döntés született, hiszen ver
bennünket a sors, kisebbségben tengődő magyarokat
így is eleget, s az elbocsátott
lelkészek többsége olyan
közösségekben szolgált, ahol
a magyarság egyre inkább
fogyatkozóban van. Most
ismét ujjal mutogathatnak
ránk, nem véletlenül mondta
egyik szlovák barátom, hogy
a magyar legnagyobb ellensége a magyar. Lám, ismét
sikerült erről bizonyságot
tennünk.

SZEBB LAKÁS,
SZEBB KÖRÜLMÉNYEK + TETŐK
www.valea.sk, valea@valea.sk

Nyustya, Francisci u. 167.
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Ne a vöröscsillagos emlékművet koszorúzzák!

A

rimaszombati székhelyű Polgári Társulások Szövetsége Szlovákia Területén (továbbiakban PTSZSZT) csatlakozik
az SDKÚ-DS azon, a Gemerské Zvesti 2008.
május 5-én megjelent számában közölt
felhíváshoz (Výzva), melyben az SDKU-DS
helyi szervezete kifejti, hogy nem tartja
helyesnek, hogy a közalkalmazottak (Városi Hivatal, Járási Hivatal dolgozói) részt
vesznek május 8-a alkalmából a szovjet
emlékmű megkoszorúzásában s az emlékmű mellett zajló ünnepi megemlékezésen.
A PTSZSZT alapszabályzatából kifolyólag és
azzal összhangban fontosnak tartja az emlékművek, szobrok gondozását, védelmét.
Ezt nem tekintjük politikai ügynek, hanem
polgári ügyként kezeljük.
A PTSZSZT nem tartja helyénvalónak,
hogy egy olyan vöröscsillagos emlékművet
koszorúzzanak meg, amely a kommunista
hatalmat, a szovjet uralmat szimbolizálta
negyven éven keresztül, és azoknak állított
emléket, akik nem felszabadítottak, hanem

megszálltak, nem a békét hozták, hanem a
félelmet, megaláztatást, erőszakot, gulágot,
halált sokak számára. Nőket erőszakoltak
meg tömegével az orosz csapatok Rimaszombatban is és az országban; fiatalokat,
ártatlan embereket bántalmaztak, s hurcoltak málenkij robotra, táborokba, ahonnan
nagyon sokan nem tértek sohasem haza.
A háború végének s a békének megünneplésére számtalan más mód is található,
amelyet érdemes mindenkinek gyakorolni,
de nem a megszállók emlékművének a megkoszorúzásával.
Sajnálatos, hogy Rimaszombatban nincs a
második világháború áldozatainak és hőseinek emlékműve, azoknak a civileknek, akik
a városban vesztették életüket, vagy messzi,
idegen földben nyugszanak. Nem az idegen,
megszállók előtt kell leróni kegyeletünket,
hanem a saját, szeretett halottaink emlékműve előtt!

PTSZSZT vezetősége

Vendégjegyzet

Jóváhagyott
anyagi
támogatások
A rimaszombati Városi Tanács március
18-i ill. április 22-i ülésén 120 300 ill.
50 000 koronát osztott szét a kultúra és
a sport területén működő szerveződéseknek a következőképpen:
A négyek fesztiváljára 40e Sk, a Bona
Fide ruha és kotta felújítására 30e Sk,
a mezőtelkesi klubhelyiségre 5e Sk, a
Daxner AI 15 éves évfordulójára 7500
Sk, a Művészeti Alapiskola diákjainak
csehországi fellépéseire 10e Sk, a MELL
együttes csehországi fellépésére 4e
Sk, a Matica slovenskának 6800 Sk,
cserkésztáborra 3e Sk, a gyermekkönyv
napjára 3e Sk, a csillagvizsgálónak távcsőre 8e Sk, cserkészotthon felújításra
3e Sk. A Szlovák Turisták klubjának
10e Sk, a Relaxnak 10e Sk, a Kiút a jobb
életbe P.T-nek 10e Sk, a lovas klubnak
5e Sk, a barlangászoknak 5e Sk, az SK 8
Heat P.T-nek 5e Sk, a Magnum P.T-nek
5e Sk.

he

Közelítés egy költőhöz

A

ki az országos vers- és prózamondó
versenyre érkezett Rimaszombatba,
annak Szászi Zoltán költő szerint a szó a
kenyere, a vers az itala. Nos, ez talán túlzás,
a srácok gyakran a tanár vagy a szülő álmait
váltják valóra, nem megszállott versolvasók,
inkább focizni, diszkóba járni szeretnek. Egy
élő költőre azonban sokan kíváncsiak.
Milyen lehet a bácsi, aki azokat a vicces gyerekverseket és keserűen ironikus megfigyeléseket papírra vetette? Az illető ráadásul
gömöri, most jelent meg egy gyűjteményes
kötete, szóval: aktuális kísérőprogramot
találtak ki a szervezők. Nem rajtuk múlott,
hogy a költő helyett inkább a helyszínen
felolvasott versei beszéltek. A költő szájában
ugyanis „összehomályosodtak a szavak”,
a feltett kérdésekre alig hallhatóan, vagy
összefüggéstelenül válaszolt, és láthatóan
inkább a Hét törpében ült volna a nép egyszerű fiaival, mintsem egy könyvbemutatón.
Az érdeklődők viszont így is erős élménnyel
távoztak: láttak egy bohém életművészt,
aki nem tudni, hogyan teremti elő nap mint
nap a pityókára valót, hiszen rendes állása
régóta nincs. Önmenedzseléssel sem foglalkozik, Magyarországon alig ismerik, pedig
száz év múlva nemzedékéből talán csak őt
fogják tanítani a hazai magyar gimikben.
Nem nyomul, nem szerepel a médiában,
tehát nem is létezik. Csak éldegél, pusztítja magát és elképesztő nyelvi humorral
és rímjátékokkal teli verseket ír. Annak

megemésztésére pedig, amit a hatvan-hetven fős rimaszombati közönség szombaton
látott, hívjuk segítségül Czeizel Endrét, aki
a költők ivási szokásait is kutatta. Abból
indult ki, hogy a zsenialitással sokszor
együtt jár az önpusztító életmód. Szerinte
az alkoholbetegek aránya a költők körében
ötször magasabb a szokásosnál; például a
nép körében a rendszeresen ivók aránya 40,
a vizsgált poéták között viszont 70 százalék.
A sokat ivók a népesség 2 százalékát adják,
a költők körében arányuk 10 százalék. És a
rendszeresen lerészegedők átlagos aránya
3,5, a versfaragóknál ez 24 százalék. Adyról
például köztudott volt, hogy a versek leadási határidejének közeledtével több liter
borral zárkózott be szobájába. „Ez órákban
szoktam én érezni azt, hogy az élet nem
rejtély, nem csoda, nem titok, gyerekesen
egyszerű. Az élet néznivaló és éreznivaló,
mindenben benne van a szépség és a béke,
s minden fölött vagyunk mi, akik ezt érezni
tudjuk, képesek vagyunk. Ilyenkor teremtő
kedve van az embernek…” – hangzott az
indoklás. Azt viszont nem tette hozzá, hogy
az átlagos képességű embert az alkohol legfeljebb versírásra hangolhatja, de tehetséget
nem tud kölcsönözni neki. Gömöri költőnk
viszont isten áldotta tehetség. Az Adynál
elemeire bomló világ után nála már a nyelv
is elemeire bomlik. Ami egyszerre csodálatos és félelmetes.

Juhász Katalin, Új Szó

Vendégségben
a parasznyaiak
Április 28-át napsütésben, vidámsággal,
barátsággal élte meg a rimaszombati
Magyar Nyugdíjas Kör.
Ha néha elővennék az emberek Saint
Exupéry felnőtteknek írt meséjét, ez talán tartós is lehetne. Ilyen hangulatban
fogadtuk vendégeinket, a Parasznyai
Hajnalcsillag Nyugdíjas Klub húsz
tagját Magyarországról. Viszonozták
két évvel ezelőtti látogatásunkat. A fent
említett mese szerint mi is ünneplőbe
öltöztettük a szívünket, úgy vártuk őket
őszinte szeretettel. Egy séta keretében
bemutattuk nekik városunk nevezetességeit. Közös ebéd után vidáman,
nótaszóval, beszélgetéssel töltöttünk
néhány órát, aztán a viszontlátás
reményében szép emlékekkel vettünk
búcsút egymástól.

a Magyar Nyugdíjas Kör vezetősége
nevében Hadobás Éva

Ne feledjék a játékainkat,
a nyereményeink Önre is
várnak!

Városnapok
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Még egyszer az idei Városnapokról
Hivatalos, vagy konyhanyelv csupán Rimaszombatban a magyar?

R

imaszombat egyik korábbi önkormányzatának határozata értelmében (nem
utolsósorban a megboldogult parlamenti
képviselő, Komlóssy Zsolt szorgalmazására)
a szlovák mellett a hatáskörébe tartozó valamennyi intézményben hivatalos nyelvvé
nyilvánította a magyart is. A nyelvhasználat
jogával és kötelességével jó ideig éltek is
a Városi Hivatal, s az irányítása alá tartozó
vállalatok és intézmények vezetői, ám az
utóbbi két választási időszakban tanúi lehetünk a magyar nyelv fokozatos térvesztésének, szinte teljes elsorvasztásának. Különösen érzékelhető a szervezők eme immáron
törvénysértő magatartása a nyilvánosan
meghirdetett társadalmi, kulturális és sportrendezvények esetében.
Eklatáns példaként említhetnénk a rendezői
kötelesség elmulasztását az idei Városnapok
rendezvénysorozata alkalmából. A Fő téren

zajló események egynyelvű konferansziéja
mellett sajnos ez alkalommal
a polgármester úr is megfeledkezett kötelességéről a Városnapok hivatalos megnyitásakor, sőt a képviselőtestület esti ülésének
hivatalos részében sem hangzott el egyetlen
szó sem magyar nyelven. Természetesen
hiba lenne mindezt a város első emberének
hibájául felróni, hiszen ha valaki nem,
ő igazán nem szégyenli sem hivatalában,
sem azon kívül a magyar nyelvhasználatot,
de azért más a baráti, a folyosói és más a hivatalos nyelvhasználat. A kétnapos rendezvénysorozat forgatókönyvét nyilván nem ő
írta, s személyén egyébként sem kérhetnénk
számon a kétnyelvű kommunikációt, hiszen
független jelöltként indult, s győzött a legutóbbi helyhatósági választásokon. Jócskán
ülnek viszont kipárnázott székeikben a
hivatalban vezető beosztásban lévő tiszt-

ségviselők, akiket korábban az MKP helyi
szervezete illetve frakciócsoportja juttatott
jól fizető hivatalnoki pozíciókba,
s akik egyike-másika nem hajlandó még
egy néhány soros közlemény lefordítására
sem, hogy azt a hangosbeszélőben magyarul
is beolvashassák (merthogy ez nem tartozik
munkaköri feladatai közé).
Apropó, hangosbeszélő. Úgy tűnik, örökzöld
problémája ez városunknak, fájdalma a
város lakosságának 36 százalékát kitevő
magyarságnak, melyet hat esztendő elteltével sem tudott megnyugtatóan megoldani
a hivatal vezetője. És az MKP képviselői?
Nos, ez a felvetés is jogos és immár égetően
időszerű. Tényleg elérkezett a határozott
cselekvés ideje.

Hacsi Attila,
önkormányzati képviselő

Íjász- és harcművészeti bemutató a Városnapokon

A

Bástya Egyesület mellett működő Bástya Íjász Klub a Városnapok alkalmából
nagyszabású íjászbemutatót szervezett a Fő
téren, ahová több hagyományőrző csoport is
érkezett.
A helyiek vendégül látták a Szügyi
Balassa Bálint Íjász Egyesület és a füleki
Szarvasűzők Hagyományápoló Baráti Társaság tagjait, akik ízelítőt adtak a szép számú
közönségnek az íjászmesterségből. Lévay
Tibor, a Bástya Íjász Klub vezetője bemutatta az íjászokat és öltözéküket valamint
felszerelésüket, ami a régi idők hangulatát
eleveníti meg. A fiatalok körében nagy ér-

deklődést váltott ki az, hogy kipróbálhatták
az íjászatot, sőt még a Kassai-féle ősmagyar
íjjal is célba lőhettek. Nagy sikerrel mutatkozott be a magyar népi és katonai harcmodor együttese, a Baranta. A dunaszerdahelyi
Kopecsni Gábor, aki két tanítványával,
Danics Rolanddal és Bugár Györggyel
fergeteges látványossággal szolgált, többek
között a régi pásztorélet elemeit idézte fel,
amit még a mai világban is gyakorolnak a
pásztorok néhány helyen. Kopecsni Gáborral következő számunkban olvashatnak
beszélgetést.

Csölle Edit, fotó: moly

Rimaszombat régi képeslapokon

A

Városnapok tiszteletére nyitották meg
a Gömör-Kishonti Múzeumban a fenti
című kiállítást, amely május 31-ig látogatható. Több mint 250 képeslap reprodukciója
látható. Mivel a régi képeslapok többsége
már eléggé rossz állapotban van, ezért a
szervezők csak a kinagyított reprodukciókat
helyezték el a falakon. A legöregebb képeslap 1898-ból származik, a legfiatalabb pedig
az ötvenes évekből. A képeslapokat épületek
és utcák szerint csoportosították, így megtalálhatóak többek között a Fő teret, a templomokat, a városházát, az egyes belvárosi

utcákat ábrázolóak, amelyek segítségével
nyomon követhető Rimaszombat fejlődése,
és sajnos több olyan neves épülettel is ta-

lálkozunk (Tompa, Ferenczy és Blaha Lujza
szülőháza), amelyek már nincsenek meg, de
láthatunk képeket az 1986-ban elpusztított
zsinagógáról is. A képekhez gazdag magyarázó szöveg is társul, amelyekből összeáll
egy minivárostörténet is, amely még a hónap folyamán megjelenik könyv formájában
is. A képeslapokat, amelyekből negyven a
múzeum tulajdona, különböző gyűjtők bocsátották a múzeum rendelkezésére, így Bán
Bódi Aladár, Igor Mikita, František Tepper,
Fodor József és Ján Hanušin.

Kép és szöveg: jdj
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Nagyszalonta, Rimaszombat egyik testvérvárosa
A

testvérvárosok napja mindig április
utolsó vasárnapjára esik. A testvérvárosok alapötlete szerint egy-egy politikailag
és/vagy földrajzilag távol eső kis- vagy nagyváros partneri viszonyt alakít ki egymással,
hogy az emberek közötti és a kulturális
kapcsolatokat erősítsék. A gyakorlatban
sokszor diákcsereprogramokban, gazdaságikulturális együttműködésben teljesedik ki a
partnerség. A testvérvárosok kialakításának
gyakorlata Európában a második világháború után alakult ki, abból a célból hogy az
európaiakat közelebb hozza egymáshoz,
elősegítse egymás jobb megértését és a határokon átívelő projektek létrejöttét. A testvérvárosi kapcsolatokat az Európai Unió is
támogatja, 1989 óta. 2003-ban mintegy 1300
projektre kb. 12 millió eurós támogatást határoztak meg. Az Európai Önkormányzatok
és Régiók Tanácsa szorosan együttműködik
az Európai Bizottsággal (Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság) a modern, jó minőségű testvérvárosi kezdeményezések és cserék
előmozdítására, lehetőleg a közösség minél
nagyobb részének bevonásával.
Rimaszombat testvérvárosai: NagyszalontaSalonta (Románia), Kolín (Csehország),
Ózd és Tiszaújváros (Magyarország) és
Swietochlowice (Lengyelország).
Nagyszalonta Nagyváradtól 38 km-re délre,
a román-magyar határtól 13 km-re terül el.
Lakosainak száma 18 136. Nemzetiségi ös�szetétele: román 40%, magyar 58%, roma 1%,
más 1%. Rövid várostörténet: Az 1332-35.
évi pápai tizedjegyzékben már szerepel, de
a XVI.sz.-ig jelentéktelen község. 1598-ban
a Nagyvárad alól visszavonuló török hadak
elpusztítják. 1606-ban Bocskai István fejede-

lem hajdúkat telepít ide. 1658-ban, a törökök
közeledtének hírére, II. Rákóczi György erdélyi fejedelem parancsára, hogy az ellenség
pusztaságot találjon, a lakosok elpusztítják
a községet, és minden jószágukkal elmenekülnek. A XVIII.sz elején 200 nemesi család
lakta. A városban született 1817-ben Arany
János. A város a szalontai síkságon helyezkedik el, folyóvize a Kölesér. Kihasználatlan
termálvíztartalékokkal rendelkezik. A városban jelenleg gépipari, fafeldolgozó, bútoripari és könnyűipari üzemek működnek. A
mezőgazdasági tevékenység több, mint 50%át az állattenyésztés teszi ki. Az ipar főleg az
élelmiszer feldolgozásra szakosodott. Sajnos
a piaci viszonyok változása miatt az ágazat
hanyatlóban van. A városban kedvező befektetési lehetőségek vannak. A középfokú
oktatást a kétnyelvű líceum és egy szakiskola biztosítja. Kulturális élete élénk. Az

Arany János Művelődési Egyesület folyóiratot jelentet meg, szavaló- és mesemondó
versenyt szervez. A polgármesteri hivatal
épületében különböző tárlatokat rendeznek,
de csillagvizsgálásra is van lehetőség. A településen kétnyelvű helyi újság jelenik meg.
Tevékenyek az ifúsági szervezetek és a művelődési ház műkedvelő csoportjai. Nagyszalonta jelképe a Csonka-torony, az egykori
vár egyetlen megmaradt része. A felújított
épületben található Románia első irodalmi
múzeuma, az Arany János Emlékmúzeum.
Sinka István költő, Zilahy Lajos író, Kulin
György csillagász neve is Nagyszalontához
kötődik. Szobraik a városi parkban láthatók.
Szépek a város templomai és a polgármesteri hivatal épülete is. Érdemes meglátogatni
a 1776-ban klasszicista stílusban épült református templomot.

Balázs Emese, fotó: archív

Gesztetei siker Cigándon
C

igánd Sárospatak és Kisvárda között
található, öt dombra épült kisváros,
ahol gömöri csoportok 2003-ban fordultak
meg először a Kiemelt Nemzetközi Népdaléneklési Versenyen. A felvidéki csoportokat
nagy szeretettel fogadták, s a következő
évben már a díjkiosztásánál is szerepet
kaphattak, s mind a gömöralmágyiak, mind
a balogfalaiak értékes díjakkal térhettek
haza. Az idén hatodik alkalommal rendezték meg a versenyt a falu híres szülöttjéről,
Nagy Dezsőről elnevezett ékszerdoboznyi
szépségű kultúrházban. A gömöri régiót
három csoport, a balogfalai Fürtöcskék,
a nagybalogi Szivárvány népdalkör és
a gesztetei Barkó menyecskekórus képviselték, akik nem is titkolták, hogy azért
döntöttek a hosszú és fáradságos utazás

mellett, mert nagyot csalódtak a Bíborpiros
szép rózsa versenyben, ahol szerintük előre
megbundázták az eredményeket. Remek
volt a hangulat már odafelé az autóbuszban,

mindhárom csoport hozott magával elégséges szíverősítőt, csak a kórusok tűntek
némileg foghíjasnak, mindhárom csoportból
többen is hiányoztak. Soha ennyi versenyző nem gyűlt még össze Cigándon, hisz 29
egyéni versenyző és 26 csoport mérettette
meg magát, s így a Lázár Katalin népzenetudós vezette zsűri, amelyben Vavrinecz
András, a Bekecs zenekar vezetője is ott ült,
tényleg nem volt irigylésreméltó helyzetben.
A zsúfolásig megtelt kultúrházban hangos
énekszó fogadta a zsűrit, amely az 1. díjat
a Taktaszadai Pávakörnek ítélte oda, akik
a tatabányai Zöld Ág énekegyüttest és a
Mucsonyi Pávakört előzték meg. A zsűri különdíjat ítélt a geszteteieknek, akik A bárólány és a juhászlegény balladáját adták elő.

Kép és szöveg: Juhász Dósa János
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Vendégcsalogató

Felsőrásba, ahol kiváló minőségű a méz
Az alig 140 lelket számláló, közművesített kisközség Tornaljától pár
kilométerre, északnyugati irányban található.
A falu a Turóc Menti
Mikrorégióba tartozik,
nevezetessége a gyönyörű természeti adottságok mellett a 14. századból való műemlék,
a református temploma is. A községben
befejeződött a komaszációs program, így a
földtulajdonokat, a parcellákat elrendezték.
Folyamatban van az utak, mezei utak, kutak
kivitelezésének az engedélyezése. A mocsaras részek több érdekességet is rejtegetnek,
s szeretnék az egyes területeket meg is
nevezni, pl. a Bizabori kiskutat (Béza Borbála
volt az a bátor lány, aki a török elől barlang-

ba elbújt debrecenieknek ebből a kútból
mert vizet). A területrendezés alatt védett
növényeket is felfedeztek, pl. a Rási kökörcsint. „Szeretnénk, ha ez a katasztrális terület már valóban úgy nézne ki, ahogyan az
illik, hogy mindenki a saját tulajdonán gazdálkodhasson. A legtöbb család mezőgazdasággal foglalkozik, de ami a legnagyobb
prioritást élvezi nálunk, az a méhészet,
mivel olyan 900 ha-os méhlegelőnk van, ami
egyedülálló és optimális (hárs, akác, málna,
fenyők), s minőségi mézet tudunk előállítani. Sajnos nincs megfizetve, de ami még
szomorúbb, hogy a legfiatalabb méhész én
vagyok.” – vallja be Miklós Aladár polgármester (felvételünkön). Az állami gazdaság
épületeiben egy magánvállalkozó kezdett
állattenyésztésbe, Olaszországban nagy
keletje van a húsvéti báránynak. Szezon-

Nem unatkoznak
a járás vadászai
Nemrég ért véget az idei trófeakiállítás, s ennek apropóján beszélgettünk
Kovalčík Vojtechhel, a Szlovák Vadászszövetség járási elnökével. Megtudjuk
tőle, hogy a járási szövetségnek 1062
egyéni tagja van, 27 vadásztársulat
működik a szövetségen belül, míg 19
társulat nem tartozik hozzájuk.
A szervezet öt bizottságot működtet.
A kulturális bizottság főleg vadászkurzusokat szervez minden évben a leendő
vadászoknak, amit az idén 25-en végeznek el. Június a vadászok hónapja, s
akkor különböző versenyeket szerveznek. Fiatal vadászok köre is működik öt
társulaton belül, melyek járási győztesei képviselik a szövetséget az országos
versenyeken. Egyikük tavaly ötödik lett,
míg az előző évben csapatversenyben
végeztek az első helyen. A vadászbizottság feladata az évi kilövési tervek
elkészítése. A vadászatban elért kiváló
eredményeket éremmel jutalmazzák,
melyet tagjaik főleg jelentős évfordulójuk alkalmából kapják. Minden év
májusában lövészversenyeket szerveznek járási szinten. Ők szervezik meg az
ellenőrző lövészetet is, amelyet minden
tagnak ötévente abszolválnia kell. A
kinológiai bizottság a vadászkutyákkal
foglalkozik, három tagjuk pedig vadászkürtön játszik.

Csölle Edit

munkában több munkahelyet is biztosít a
vállalkozás. „Mint kisközségnek, tizenhárom
aktivációs munkásunk volt. Míg a tornaljai
Ozeta be nem zárt, addig nem panaszkodhattunk a munkanélküliségre. Lenne itt
helyben is munka, csak egy kis leleményesség és akarat kellene, mert olyan helyen
vagyunk, ahol lehetne gyűjteni a gombát,
majd a vadszilvát, csipkét.” – mondja a
polgármester s hozzáteszi, a természet adta
lehetőségeket a turizmus terén is szeretnék
kihasználni. „Sikerült megvásárolnunk a
régi üzletet, amely épületet szeretnénk vendégfogadásra alkalmas épületté átalakítani
a turisták ill. a vadászok számára, hiszen
községünknek rengeteg visszajáró vendége
van.” – tette hozzá a község első embere.

Homoly E., fotó: a szerző

Anyák napi megemlékezés
Nemesradnóton

A

Nemesradnóti Községi Hivatal és a
Református Egyházközség karöltve a
Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetével idén is hagyományosan megszervezte az Anyák Napi megemlékezést
Nemesradnóton, május első vasárnapján.
A rendezvény a helyi temetőben kezdődött Pósa Lajos szeretett édesanyja – Pósa
Antalné született Kovács Mária, Marcsa néni
– sírhantjánál. Pósa Lajos első verseskötete
130 évvel ezelőtt, 1878-ban jelent meg. Az
egybegyűlteket, akik a rossz idő ellenére
szép számban megjelentek, Homoly Erzsébet, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi
Szervezetének elnöke köszöntötte. „Gyermeki szívünk nem győzheti elégszer kifejezni háláját az Édesanyának az életért. Életünkért, melynek nehézségekkel tűzdelt útjain
enyhet adó vigasszal kísér végig, oltalmaz
és támogat. Mi gyermekek pedig sokszor a
bánat mezejéről szedjük virágainkat, amit
könyörtelenül át is nyújtunk. E napon, amikor május első vasárnapján, orgonavirágzáskor az Édesanyákat köszöntjük, az öröm
kertjéből akarjuk szedni a virágszálakat.”
– mondta a szervezet elnöke beszédében.
Ezután következett a nemesradnóti iskola
és óvoda növendékeinek ünnepi műsora. Az
ünnepség a gyülekezeti teremben folytatódott, ahová szeretettel meghívott minden
érdeklődőt Tóth Elemér polgármester, s ahol

Áldást mondott Nt. Nagy Ákos Róbert, a Gömöri
Református Egyházmegye esperese.
alkalmi kiállítást is megtekinthettek Pósa
ránk hagyott relikviáiból, melyek között
Pósa Dezső, az emlékek őrzője kalauzolta
el az érdeklődőket. Bemutatták azt a rövid
filmet is, amely mellékletként része a Bástya
Egyesület és a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi
Helyi Szervezetének gondozásában megjelent Pósa Lajos emlékezetei – Emléktár
címet viselő kiadványnak is. Homoly Erzsébet a kötet kapcsán Pósa Dezsővel a költőről
és a tőle kapott szellemi örökség ápolásáról
beszélgetett.

Balázs Emese, fotó: Gecse Aladár
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Jeles napok
Pünkösd – május 11 és 12.

Május 12. – Pongrác

A keresztény egyház egyik fő ünnepe, mely
a húsvétot követő ötvenedik napon kezdődik. A régi magyar falu egyik leglátványosabb ünnepélye volt a pünkösdi királyválasztás. Pünkösd vasárnapján a község
határának egyik tisztásán gyűlt össze a falu
népe. A legények e napon döntöttek arról,
hogy ki lesz a következő évben a vezetőjük.
Akinek a lova a leggyorsabban futott, az
lett a ,,pünkösdi király”. A gyolcsingbe és
a gatyába öltözött lovasok pörge kalapját
bokréta díszítette. A kisbíró intésére indult
meg a verseny. A bajnok fejére a verseny
bírája virágkoszorút tett, majd megkezdődött az ünneplés, amelynek a fénypontja az
ökörsütés volt. A pünkösdi király egy éven
át hivatalos volt a falu minden lakodalmára,
ingyen rovása volt a kocsmában, és természetesen a lányok kedvence lett. Egyes vidékeken a falu legszebb lányai közül királynőt
is választottak. Pünkösd vasárnapján, illetve
hétfőn majálisokat, táncmulatságokat is
rendeztek. Az ünnep természetes jelképei a
zöld ág és a rózsa. Egyes helyeken pünkösdkor állítják a májusfát.

Az első fagyosszent gyermek vértanú.
Diokleciánus császárt megszégyenítette
hitével, bátorságával és állhatatosságával.
Holttestét temetetlenül hagyták, egy bátor
nő temette el. Sírja fölé hamarosan bazilika
épült, sok rendkívüli csoda történt itt.

állat(om)
a képen

Május 13. – Szervác
A második fagyosszent. Észak-Franciaország
vértanú püspöke, meghalt 360 körül. A hunok támadása idején az apostolok sírjánál
imádkozott a veszedelem elhárulásáért. Látomásban ígéretet kapott arra, hogy városa
megmenekül.

Május 14. – Bonifác
306-ban szenvedett vértanúhalált. Gazdag
római pogány nő gazdatisztje, s úrnője azzal
bízta meg, hogy a világi élet hívsága után
a vértanúk hősiességéről tartson előadást.
A vértanúk hősiessége arra indította, hogy
ő is hasonló életet válasszon. Ő az utolsó
fagyosszent.

Összeállította: Balázs Emese

Toplista játék
A rimaszombati Tompa Mihály Könyvesbolt áprilisban legkeresettebb könyveinek a listája:
1. Rhonda Byrne: A titok
2. Greg Palast: Felfegyverzett diliház
3. Vavyan Fable: Kyra Eleison
4. Benedek Attila: Autotuning
5. Miloš Urban: Santini nyelve
6. Ruff János: A méhészmester könyve
7. Philipp Vandenberg: A fáraók átka
8. Ken Follett: Az idők végezetéig
9. Ken Follett: A katedrális
10. Helen Exley: Szeretett édesanyámnak
Múlt hónapban azt kérdeztük, hogy
hányadik születésnapját ünnepelte
az idén Gabriel García Márquez. A
megfejtés a 80-dik volt. A nyertes ismét
Juhász Teréz abafalvai olvasónk, aki az
500 koronás könyvutalványt a Tompa
Mihály Könyvesboltban veheti át.

Májusi kérdésünk a következő:

Boholy Andrea balogtamási olvasónk több állatfotót is eljuttatott szerkesztőségünkbe. Talán az
egyik legérdekesebbet sikerült kiválasztanunk…
Várjuk az Önök mókás felvételeit is.

Lapunk egyik cikkében említést
teszünk a méhészetről. Melyik az a
gömöri község, ahol több mint 900 ha
méhlegelő van?
A megfejtéseket szerkesztőségünk címére
(97901 Rimaszombat, Svätopluk u.
5.) vagy e-mail címére (gomorihirlap@
rimavskasobota.sk) május 30-ig várjuk.
A helyes megfejtők között ezúttal is 500
koronás könyvutalványt sorsolunk ki.

he

Kerti munkák
a 20. hétre
Gyümölcsöskert
Fáinkat, bokrainkat virágzás után levéltrágyával trágyázzuk. A lombtrágyát
a permetlébe keverhetjük. Az alma- és
körtefákat védjük a poloskaszagú
darazsak valamint a gombásbetegségek
ellen, a szilvafákat pedig a poloskaszagú szilvadarazsak ellen. A málnában
pedig a szürkerothadás fertőzését kell
megelőznünk.

Szőlő
A szőlőben fejezzük be a huzalok és
a karók pótlását. Az új ültetésű szőlő
tőkéi mellé is tegyünk karót. Most
végezzük el a szőlő zöldszemzését.
A gyomokat kapálással ill. vegyszerrel
irtjuk, permetezéskor terelőlemezes
gépet használjunk.

Zöldségeskert
A fűtött fóliasátorban a paradicsomot
hetente egyszer nagyobb mennyiségű vízadaggal öntözzük, fűtetlen
alatt csak akkor, ha a lombja lankad.
Szabadföldbe fejezzük be a paradicsom
kiültetését. Kezdjük a paprikapalánták
kiültetését 50-60 cm sor- és 20-30 cm
tőtávolságra. A palántákat felszedés
előtt 3-4 órával alaposan öntözzük be.
A görögdinnyefészkek közepébe ültethetjük a tápkockás palántákat. Vetjük
a konzervuborkát. Az eltartásra szánt
fejeskáposzta-palántákat ültessük ki
70x50 cm-es térállásba. Palántaágyba
még vethetünk bimbóskelt. Öntözzük
a fejes-, vörös- valamint a kelkáposztát
(30-40 mm vízadag), a karalábét (20-30
mm víz), a fejessalátát, spenótot (10-20
mm). Még vethetjük a babféléket is.
A gyökérzöldségeket kapáljuk, öntözzük. A hagymát védjük a peronoszpóra
ellen.

Virágoskert
A gyep ápolása (öntözése, nyírása,
gyomtalanítása) állandó feladat. Az
újtelepítésű gyepet 10-15 cm magasságban nyírjuk először. Az első kaszálást kézi kaszával végezzük. Évelő
dísznövényeinket nézzük át, mert
ilyenkor támad az olajosbogár. A már
elvirágzott díszcserjéket (pl. babarózsát,
aranyvesszőt stb.) metsszük vissza.
A hortenziák fás részeit fakadás után
ritkítjuk és a megmaradókat 3-4 rügyre
vágjuk vissza. A pünkösdi rózsák közül
a fás szárúakat ne metsszük vissza.
Most már folyamatosan ültetjük állandó helyükre az egynyáriak palántáit.

Farsang István

Gömöri sztárok
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Csendes László vidéki útjai
C

sendes László színművész Rimaszombatból indult, első előadását egy helyi
amatőr társulatban abszolválta. Profi pályafutását Komáromban kezdte, de alapító
tagja volt a kassai Thália Színpadnak is. A
nyolcvanas években Magyarországra költözött. Pályájáról, emlékezetes szerepeiről a
PLIKK keretén belül beszélgettünk.
- Tudatos volt, vagy belecsöppent ebbe a darabba, és ezek után kapott kedvet a színjátszáshoz?
- Egyáltalán nem volt tudatos, de mégis
valahol a gyerekkorban kezdődött a színház
iránti vonzalom. Ha táborokba mentünk is,
mindig verseket, jeleneteket eszkábáltunk
az osztálytársak szórakoztatására. Sportoló
akartam lenni, az érettségi után jelentkeztem is a Komenský Egyetemre Pozsonyba,
de nem vettek fel, s hogy kondícióban tartsam magam, elmentem egy évig zsákolni
a pokorágyi útra egy nagykereskedésbe. De
közben Drobka Géza bácsi, akire csak szeretettel tudok gondolni, elhívott, hogy játsszak
egy Tavaszi keringő nevű darabban. Ő játszotta benne a Mestert, én pedig a titkárát.
Az egyik előadást látta valaki a komáromi
Magyar Területi Színházból (MATESZ), így
lettem a MATESZ színésze.
- S a családot nem tudta megfertőzni a színházzal?
- Amikor a fiamat gyerekkorában el akartam
vinni magammal egy-egy előadásra, inkább
ment volna a fogorvoshoz, mint velem.
Aztán egyszer hazajött iskolából, s bejelentette, hogy színész lesz. A feleségem szinte
felsikoltott, hogy Atyaúristen, két komédiás
egy családban. Eltelt egy kis idő, amikor újra
változtatott az álláspontján, s bejelentette,
hogy inkább bohóc lesz. Mégis geológiát
végzett, de betette a diplomáját a szekrénybe, s dzsesszdobos lett. Prágában él, s azóta
bejárta az egész világot. A feleségem sokáig
Pozsonyban, az Ifjú Szivekben táncolt,
később Kassán a Železiarban folytatta. Itt
szerelmesedett bele a jógába, Indiában végzett, s most Egerben közösen alapítottunk
egy jógaintézetet, ahová külföldi diákok is
járnak.
- Komáromban beugrásokkal kezdte, s a következő évben jelentkezett a pozsonyi főiskolára is.
- Ahonnan eltanácsoltak, mondván, hogy
antitalentum vagyok. Egy világ dőlt össze
bennem, főleg azután, hogy be kellett vonulnom katonának. Prága mellett katonáskodtam, s itt hoztunk létre egy kisszínpadot,
amelynek nagy keletje volt akkoriban. Később megint szerettem volna megpróbálni
a főiskolát, de közben utolértek a szerepek.
Molnár Liliomában megkaptam a Holunder
fiú szerepét, s ebben a szerepben felhasználhattam a katonaságnál szerzett tudásomat.
Ezt követte a Szent Péter esernyőjében Vibra

Gyuri szerepe.
- Arra nem gondolt, hogy Budapesten próbálkozzék az ottani főiskolán?
- Akkor még erre nem is volt lehetőség, de
ahogy már mondtam, közben megtaláltak
a szerepek. A Vibra Gyuri után jött Ibsen
Kísértetek c. darabjában Osvald szerepe. Ezt
már Beke Sándor rendezte, s ő vitte színre a
Rómeó és Júliát is, ahol Mercutio lehettem,
valamint Háy Gyula Isten, császár, parasztját, amelyben Zsigmondot játszhattam.
- Játszott pár magyar filmben is. Ha jól emlékszem, az első, amelyben szerepelt, az 1974-ben
készült Hószakadás volt, Kósa Ferenc filmje.
Simonyi Imrére, Mária Markovičovára és Szabó
Imrére ma is élénken emlékszem, de Önre nem.
- Nem ez volt az első, hanem a szintén Kósa
rendezte Ítélet, amelyben a negyven láncos
voltunk. A Hószakadásban egy tizedest
játszottam Haumann Péter mellett. Ha legközelebb megnézi, talán észrevesz engem is.
Később jött Almási Tamás filmje, a Ballagás,
amelyben fontosabb szerepet kaptam.
- S benne volt a Honfoglalásban is, amelyben
főszerepet játszott.
- Azt inkább ne emeljük ki, nem volt az
főszerep, csak az egyik vezért, Tétényt
játszottam. Amikor megkaptam a szövegkönyvet, azt hittem, hogy viccelnek. Nem
volt benne ugyanis semmi, csak az, hogy
vonulnak, vonulnak, se akció, se semmi.
Voltak ennél sokkal fontosabb filmjeim is,
mint a Fekete rózsa, amelyben Bujtor István
volt a partnerem, valamint a Kodolányi
János írásából készült Börtön, s ebben olyan
tájszólást kellett megtanulnom, amely az
összes tájszólást használja.
- A MATESZ tájoló színház volt, s a legkisebb
településekre is igyekezett eljutni.
- A tájolásnak megvolt a maga romantikája,
a régi kultúrházakban, amikor játszottunk,
olajos padló volt és cserépkályhába fűtöttek
be, s alig lehetett két lépést megtenni, hogy

az ember neki ne menjen a falnak vagy a
kollégájának, az emberek mégis dugig megtöltötték ezeket a helyiségeket.
- 1969-ben csatlakozott az alakuló Thália Színpadhoz. Milyenek voltak az első kassai évek?
- Lakásgondjaink voltak, játszási hely nem
nagyon akadt, hisz először a Dominikánusok temploma mellett található katonai
klub színpadán játszottunk, és csak évekkel
később kaptuk meg a mostani termet az
ipariban. De a közönség imádta a társulatot,
s egy-egy bemutató külön ünnepély volt.
- 1983-ban mégis elhagyta Kassát.
- Már jóval előbb is hívtak, s a hetvenes évek
végén már játszottam Miskolcon, aztán
1983-ban érett meg bennem a gondolat,
hogy végleg el kell mennem. Kaposvárra,
de a budapesti Katona József Színházba és
Madáchba is hívtak, mégis vidéki ember
lévén, ha naponta nem tudok ki menni a
természetbe, már nem érzem jól magam.
Ezért maradtam Magyarországon is vidéki
színész.
- S hogyan fogadták akkoriban Magyarországon
a határon túli magyar színészt?
- Addig, amíg vendég az ember, nagyon
szívélyesen, de amikor már konkurencia
voltam, nem olyan jól. A beilleszkedés viszont könnyen ment, s Kecskeméten szinte
le sem jöttem a színpadról. Innen mentem
át Debrecenbe, majd következett Eger, még
egyszer Debrecen, ahonnan Csizmadia Tibor
hívott vissza Egerbe.
- S ez már a végleges letelepedés?
- Nem tudom. Ma a színészet mellett egyre
fontosabb szerepet játszik az életemben a
festészet, kiállításaim is voltak. Ma már csak
olyan szerepeket akarok vállalni, amely a
koromnak, a képességeimnek megfelelő, a
többi időmet pedig a festészetnek akarom
szentelni.

Juhász Dósa János, fotó: moly

8

Százhatvan éve történt

2008. 5. 12.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezünk – 5.

Megmozdulnak a nemzetiségek

1848 május
1848. május elsején hirdettette ki Gömör
megye Rimaszombat Fő terén az áprilisi
törvényeket. Egy állandó bizottmány alakult
– egyfajta „ideiglenes testület” –, melyben a
megyegyűlés korábbi képviselői mellett helyet kaptak a megye nem nemeseinek képviselői is, s ez a testület lett a korábbi – rendi
– megyegyűlés után a polgári jogegyenlőség
megyei szintű törvényhozó örököse. Miközben az országban egyre többen értelmezik
sajátságosan az új törvényeket, a „rendszerváltást”.
Még április végén volt a „véres húsvéthétfő”
Nagykikindán, amit május elejére is aligalig sikerült pacifikálni. Egy Djordje Radak
nevű „népvezér” által felizgatott tömeg a
majorsági földek újraelosztását és a magyar
zászló eltávolítását követelte. A kerületi bíró
katonaságot rendelt ki a tömeg ellen, de az
kiszorította őket a városból, majd megrohanták a városházát. Kiszabadították a foglyokat és több hivatalnokot meggyilkoltak.
Batthyány miniszterelnök a zavargásoktól
– meg a korábban kirobbant zsidó pogromoktól – tartva elrendelte a fővárosi zsidó
nemzetőrök lefegyverzését.
Április végén volt a szlovák nemzeti gyűlés
Miaván is, ahol Jozef Miloslav Hurban evangélikus lelkész megfeddi a parasztokat, mert
a jobbágyfelszabadítást többre tartják, mint
a nemzeti egyenjogúság kivívását. Szinte
a szlovák eseményekkel egyidőben szerb
zavargás van Óbecsén is. A tömeg megveri
a városi tanács tagjait, lerombolja a kerület házát, kirabolja a pénztárt és szabadon
enged 300 rabot. Szereden és környékén
a szlovák lakosság megtámadta és kirabolta a zsidók házait és boltjait. Brezován
huszonkét szlovák község népgyűlést tartott
április 28-án, és a szlovák nemzet elismerését, valamint a földesurak által kisajátított
irtások és legelők visszaadását követelték.
Április utolsó napján román népgyűlés volt
Balázsfalván. A szónokok – Avram Iancu,
Simion Barnutiu – a román nép nemzetként
való elismerését és a jobbágyfelszabadítás végrehajtását követelték. Ioan Lemény
püspök nyugalomra intette a megjelenteket.
Jellacic horvát bán visszautasította a magyar
kormány tárgyalásra invitáló meghívását,
ezért 1848 május elsején a minisztertanács
elhatározza, hogy királyi biztost küld Horvátországba. Batthyány a minisztertanácsi
ülésen elutasít mindenféle, az egységes,
lakóhely szerint szervezett nemzetőrségtől
való elkülönülési törekvést.
Május első két napján Prágában – a Birodalom nyugati felében is – zsidó pogromok
voltak, a felheccelt tömegek zsidó üzleteket

Jellacic horvát bán Ivan Zasche festményén
fosztogattak. Napokba telt, míg a rend helyreállt. Ugyanez történt Vágújhelyt is. A szlovák és német lakosság legalább 600 zsidó
lakást lerombolt, csak a trencséni nemzetőrség határozott fellépésének volt köszönhető,
hogy vérengzések nem történtek. A minisztertanács határozata szerint Batthyány
Bécsbe utazott, hogy a királyt kérje Jellacic
horvát bán engedelmességre utasítására,
s arra, hogy hatalmazza fel István nádort
királyi biztos kiküldésére Horvátországba.
Szemere Bertalan belügyminiszter elrendelte a zsidók összeírását települési engedélyük szempontjából. Nagyszebenben 1848.
május harmadikán Magyarország és Erdély
uniója ellen tüntettek, s szorgalmazták az
Ausztriához fűződő kapcsolat erősítését.
A király – V. Ferdinánd – megerősítve Teleki
József kormányzó kezdeményezését – május
29-re összehívta az erdélyi országgyűlést. Az országgyűlésre királyi biztosként
Puchner Antal báró altábornagyot, erdélyi
főhadparancsnokot nevezte ki. Május 6-án a
király alá is írja a Jellacicot engedelmességre
utasító rendeletet, s felhatalmazza István
nádort, hogy a Horvátországban mutatkozó
elszakadási törekvések miatt szükség esetén
királyi biztost nevezzen ki. Közben Zaránd
megyét Magyarországhoz csatolják, Szerém
megye közgyűlése pedig elhatározza, hogy
engedelmeskedik Jellacic korábbi utasításának, s megszakítja a kapcsolatot a magyar
kormánnyal.
Május 10-én a radikálisok kezdeményzésére
a pesti ifjúság az esti órákban macskazenét
adott Lederer budai főhadparancsnoknak a
budai Várban levő lakása előtt, mert nagyon
nehezen volt hajlandó a fővárosi nemzetőrséget felfegyverezni, s többnyire ósdi és
hasznavehetetlen kovás puskákat szolgáltatott ki a fegyverraktárból. Viszont, amikor
Batthyány utasítására egy civil bizottság
ellenőrizte a fegyverellátmányt, kiderült,

hogy legalább 15 000 használható fegyver
van a kaszárnyában. A közeli fegyvertárból
vértes lovasság vágtatott elő, s a feloszlatásra való felszólítás nélkül kardlapozni
kezdték a tüntetőket. Ráadásul egy másik
utcából rohamléptekben feltűzött szuronyú
gránátosok közeledtek, s ők is nekiestek a
„macskazenélőknek”. A lovasok csehek, a
gránátosok magyarok voltak. A dühös katonaság a szemlélőket sem kímélte. Egy orvostanhallgató belehalt a kardvágástól eredő
fejsebébe, ezért az incidenst ki kellett vizsgálni. A hangulat a kormány ellen fordult, az
ifjúság meg akarta támadni a vétkes katonai
egységeket. Május 12-én népgyűlést tartottak – s a helyszín máshol nem is lehetne,
mint a Nemzeti Múzeumnál, amelynek az
egyik fő szónoka Petőfi Sándor volt, aki igen
keményen elmarasztalta a kormányt.
A vérengzésben vétkes katonatiszteket kihallgatták, s a szálak Lederer
főhadparancsnok felé vezettek, aki titokban
elhagyta Budát. Sokan a belügyminiszter
lemondását várták, de váratlan események (nemzeti zavargások a szlovákok, a
horvátok, a románok s a szerbek kezdeményezésében) megerősítették a kormány
helyzetét. Május 10-11-én a szlovák nemzeti
mozgalom vezetőinek liptószentmiklósi
gyűlése követeli a magyarországi nemzetek
egyenjogúsúgát, számukra önálló nemzeti
gyűlés létrehozását, az országgyűlésen való
nemzeti képviseletet, a szlovák parasztság
szociális igényeinek kielégítését, a földesurak által önkényesen elragadott irtásföldek
visszaadását, a majorsági jobbágyok felszabadítását. Ugyanezen a napon a zágrábi
horvát báni értekezlet feliratban közölte V.
Ferdinánddal, hogy nem engedelmeskedik a
magyar kormánynak.
A magyar kormány tizenkettedikén elfogatási parancsot ad ki Ľudovít Štúr ellen, s
tiltakozik az osztrák kormánynál a Prágában tartandó szláv kongresszus felmerült
terve ellen. Május 13-15-én a Josif Rajacsics
metropolita által összehívott szerb nemzeti kongresszus Karlócán autonóm Szerb
Vajdaságot követel a Szerémség és a Bánság
határőrvidéke, Baranya, Bácska, az óbecsei,
a csajkás és a kikindai kerületek területén.
Május 15-17-én az újabb balázsfalvi gyűlésen a románok nemzeti jogait követelik:
Andrei Saguna erdélyi görögkeleti püspök
elnöklete alatt Román Nemzeti Bizottságot
hoznak létre. Ezen a napon Gömörben új
főspánt neveznek ki Szent-Iványi Károly
személyében.
Megkezdődik az önkéntesek toborzása a
haza védelmére.

Kovács Tibor
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Gyógyszertárak
Készültségi ügyeletek
ütemterve a 20. hétre
Hétköznapokon
Dr. Max gyógyszertár
a Kauflandban 8-tól – 20 óráig
május 17-én, szombaton
Dr. Max gyógyszertár (Kaufland)
május 18-án, vasárnap
Gyógyszertár a kórháznál

Fogorvos
május 17-én és 18-án
MUDr. Sekelská Dáša
Dobšinký AI., tel.: 56 31 566

VÉRT ADTAK
A rimaszombati kórházban
május 6-án az alábbi személyek
adtak önkéntesen vért:
Pavel Suja, Pavel Belic, Štefan
Oravec, Barnabáš Múčik, Dušan
Sihelský Rimaszombatból, Ján
Beracko Rimazaluzsányból,
Martin Antal Rimaszabadiból,
Peter Smutniak Rimaráhóról,
Mihályi Péter Rimajánosiból, Ing.
Ľubomír Porubiak, Ján Žabka
Nyustyáról, Vladimír Chromek
Meleghegyről, Miroslav Talán
Szabadkáról, Varga László,
Gerhard Kubánek Bátkából,
Zdena Antalová Sajószárnyából,
Faltus János Harkácsról,
Stanislav Moucha, Ján Korub,
ifj. Ján Korub, Pavel Joniak,
Ján Maliar Gernyőpusztáról,
Bodor Imre, Hegedűs Henrietta Magyarhegymegről, Mgr.
Ľubomír German, Michal Kušpál
Klenócról, Júlia Magicová
Vályból. Először adott vért:
Miroslav Greguš Felsősziklásról, František Katreniak
Rimazaluzsányból.
A Vöröskereszt Rimaszombati
Területi Választmánya minden
véradónak köszöni.

MOZIMŰSOR
Május 14-én, sz. 19.00 ó.
Az ismeretlen
olasz dráma
Május 15-től 18-ig
cs. és p. – 19.00 és 21.00 ó.
szo. és v. – 19.00 ó.
Let’s Dance 2
amerikai zenés romantikus film
Május 17-én és 18-án
21.00 ó.
Nem fogadott hívás
japán-amerikai-német
horror

Felhívások
Hallgassa naponta a Pátria Rádiót!
Rimaszombatban ismét az 1017 kHz frekvencián
fogható a Pátria Rádió. Az új műsorszerkezet szerint
hétköznapokon 10-18 óráig, szombaton és vasárnap
pedig 7.00-15.00 óráig közvetít a Szlovák Rádió magyar
adása. Hétköznapokon 12 órakor jelentkezik a Napi
krónika, 12.30-kor a kívánságműsor, 13.30-tól 17.00
óráig a Naprakész, 17 órakor börze és a játék, 17.30tól pedig a Napi krónika második kiadása hallható.

V-4-EK ÉTELEINEK A HETE
Május 12. és 16. között a Közösen az EU-ban – a
megértés napjai rendezvénysorozat keretén belül az
Egyesített Iskola szervezésében a rimaszombati Fekete
Sas (Fő tér) és Junior komplex (Vasút u.) éttermekben
a V-4-ek ételeit kóstolhatják meg.

GULYÁS KORONÁÉRT
A Közösen az EU-ban – a megértés napjai rendezvénysorozat kísérőrendezvényeként valósul meg a Gulyás
koronáért akció. Helyszín: Rimaszombat Fő tere, időpont május 14., 13 óra. Az Egyesített Iskola minden
érdeklődőt vár.

A MŰVÉSZETI ALAPISKOLA ÉRTESÍTŐJE
A rimaszombati Művészeti Alapiskola (Salva u.
1.) értesíti az alapiskolás gyerekek szüleit, hogy a
tehetségvizsgákra, amelyre június 9. és 12. között
kerül majd sor, az iskola igazgatóságán vehetik át a
jelentkezési lapokat munkanapokon 9.00 és 17.00
óra között. A következő szakokon nyílnak osztályok:
zene- (hangszer: zongora, hegedű, gitár, harmonika,
fuvola, szaxofon, klarinét, trombita); képzőművészet(művészettörténet, rajz, festmény, grafika, kerámia);
irodalmi-drámai- (színdarab és bábjáték) és tánctagozat.

Nekünk és rólunk – www.felvidek.ma
Friss információkkal, hírekkel és tudósításokkal,
programajánlókkal várja Önöket a www.felvidek.ma
internetes honlap, amelyen mindent megtalál, ami a
szlovákiai magyarság berkein belül történik. Ha azt
szeretné, hogy az Ön rendezvényéről is tudjanak,
azonnal küldje el a szerkesztőség címére, s néhány
percen belül az egész felvidéki magyar közösség tudomást szerezhet róla. Olvassa és szerkessze Ön is!

Meghívók
Molnár Imre történész lesz a PLIKK
vendége
A Pósa Lajos Irodalmi és Közművelődési Kávéház
következő rendezvényére május 15-én (csütörtök)
18.00 órakor a Három rózsa Kávézóban (Fő tér 20.)
kerül sor, amelynek vendége Molnár Imre történész
lesz, aki bemutatja a „Kegyelem életfogytig” című
könyvet, amely Esterházy János szenvedéstörténetének dokumentumait tartalmazza. A könyvbemutató
vendége lesz Jeszenszky Géza, volt külügyminiszter
és Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke. Az est
házigazdája Batta György író, lapszerkesztő.
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JÖJJÖN EL A LAKOSSÁGI
FÓRUMOKRA!
A rimaszombati Városi Képviselő-testület 2008. március 4-én jóváhagyott 2008/25-ös határozata alapján
Rimaszombat Városa április és május folyamán lakossági fórumokat szervez, melyekre minden érdeklődőt
várnak. Május 6-án a Rozsnyói úton tartottak összejövetelt, legközelebb pedig május 13-án kedden az
Óváros, Tormás városrészben szervezik meg, melynek
helyszíne a Városi Művelődési Központ esztrádterme.
Május 22-én az Egyesített Iskolában (Rima-lakótelep,
Kishonti utca), május 27-én a Daxner alapiskolában (Nyugat-lakótelep, Szabadka), május 29-én
a Dobšinský alapiskolában (Tamásfalva, Méhi Dúsa út,
Kurinc) tartanak lakossági fórumokat, melyek minden
alkalommal hat órakor kezdődnek.

Az Edda Művek Rimaszombatban
A rimaszombati Egyesített Szakközépiskola Közösen
az EU-ban – a megértés napjai találkozón belül ad
koncertet Rimaszombatban május 16-án este 18.00
órai kezdettel a Fő téren a pozsonyi Modus (Janko
Lehotský együttese) és az Edda Művek. Előzenekaruk
a rimaszombati Porticus lesz.

Nyilvános diákkoncert
a rimaszombati VMK-ban
A rimaszombati Művészeti Iskola május 13-án,
kedden 17.00 órai kezdettel nyilvános diákkoncertet
rendez a Városi Kulturális Központban.

Kiállítások Rimaszombatban
A Sajó folyót és élővilágát bemutató kiállítás május
31-ig látogatható a Gömör-Kishonti Múzeumban.
A Régi sírkövek fotókon c. kiállítás ugyanitt látható
június 2-ig, a Rimaszombat régi képeslapokon c.
tárlat pedig június 30-ig. A Városháza dísztermében
Jolana Stuhlová szerzői kiállítása május 30-ig tekinthető meg. A Városi Galériában a helyi alapiskolák
alkotóműhelyeinek munkáiból nyílt kiállítást június
közepéig látogathatják.

A Lúčnica Rimaszombatban
Május 17-én, este 19.00 órai kezdettel a Lúčnica
folklóregyüttes lép fel a rimaszombati Városi Művelődési Központban. Jegyek a helyszínen kaphatók.

Múzeumok éjszakája
A Gömör-Kishonti Múzeumban a Múzeumok nemzetközi napja alkalmából május 17-én rendezik meg
a Múzeumok éjszakáját. A rendezvény 18.00 órától
éjfélig tart. A látogatókat többek között harcművészeti bemutató várja, de betekintést nyerhetnek
a fujarakészítés rejtelmeibe is. Természetesen megtekinthetik a múzeum állandó és időszaki kiállításait,
amelyeket korhű jelmezekben a múzeum alkalmazottai mutatnak meg. Minden 100. látogatónak
ajándékkal is kedveskednek, ami egy ingyenes belépő
az épület földszinti részében található MM CITY
CLUB-ba.

Gyermekfolklór
-fesztivál Feleden
A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya
május 16-án, pénteken, a feledi kultúrházban 9.00
órai kezdettel immár XV. alkalommal rendezi meg a
gyermekfolklór-fesztivált.
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Hirdetés / Időjárás

Szolgáltatások
*Kedves hölgyek, teltkarcsú
hölgyek!
Gazdag kínálat vár Önökre 4464 nagyságú ruha méretekben.
Zakók, blúzok, nadrágok, kosztümök 64-es méretig. Ajándék
vár minden egyes vásárlóra, aki
feltölti a saját ruhatárát kínálatunkból. Rimaszombat, Vasúti u.
9. szám alatt.

455-19
*Meditációs Buddhista Központ.
Minden kedden 18.00 órától.
Rimaszombat, Vasúti u. 37.
szám alatt. Belépés ingyenes.
Információ tel: 0903 506 983

515-19
*Gyakorlás az egészség, hátgerinc (taj-csi) relaxáció és az
összhang jegyében.
18.00-tól – 19.00-ig. Relax épület
tánctermében a SzNF utca 9.
szám alatt Rimaszombatban.
Információ: 0903 506 983 vagy
www.taiji.sk

515-19

Állás
*Fodrásznőt alkalmazok június
1-től, 2-éves szakmai gyakorlat
szükséges.
Tel: 0907 190 212

523-19
* Felveszek pincérnőt rimaszombati pizzériámba. Tel: 047/
56 34 777, 0908 260 305

573-20

Egyéb
* Felvásárlok: öreg tollat, autóelemeket és régiségeket. Tel. sz.:
0903 537 225

463-20
* Szántóföldet vásárolnák. Tel.:
0905 435 823

545-23
* Kavics-, homok, kőszállítás
kedvező áron. Tel: 0908 495 173,
047/56 94 226

593-24
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Szabad munkahelyek

Ingatlanok
* Eladó magántulajdonban lévő
lakás Kishont utca 20, 7.–ik
emelet.
Ár megegyezés szerint. Tel.:
0907 113 379

553-19
*Bérbe adok átlagon felüli
(130m2) lakást Rimaszombatban
a város központjában.

566-19
*Veszek családi házat. Tel.:0915
867 006 www.sureality.eu

582-19
*Ingatlanok eladását és vásárlását közvetítem. Tel: 0903
118 035, 047/5634 725

590-19

Hirdessen
magyarul is!
Meghívjuk Önöket most megnyílt
IBOLYA (FIALKA) virágboltunkba,
a Bartók B. utca 2727 szám alatt.
(Tatra Bank meletti aluljáróban).

Kínálatunk: kis koszorúk,
virágcsokrok – telefonos
megrendelésre is.
Tel.: 0908 650 889

A Rimaszombati Munkaügyi Hivatal az alábbi szabad munkahelyeket
ajánlja az érdeklődők figyelmébe:
1. Evengélikus Gimnázum - Tiszolc: angol és németszakos tanár
- főiskolai végzettség; iskolapszichológus - főiskolai végzettség
2. ORMET, Štefan Oštrom – Meleghegy: recepciós - teljes szakirányú középiskolai végzettség; adminisztrációs munkaerő - középfokú végzettség; szakács - inaslevél; büféalkalmazott - inaslevél
3. CMS – Tiszolc: fémlakkozó és heggesztő - inaslevél
4. Rimaszombati kórház: sebészorvos, belgyógyász, idegorvos,
aneszteziológus, általános orvos - egyetemi végzettség
5. Ivan Sojka, NPS TEL. – Rimaszombat: építkezési villanyszerelő
- inaslevél
6. SPOHYPO – Rimaszombat: baromfigondozó - alapiskolai végzettség
7. ADMIRÁL CLUB, Ing. Igor Miháľ – Rimaszombat: pincér, felszolgálónő - inaslevél
Bővebb információk a 047/54 16 103-as és az 54 16 209-es telefonszámon
vagy személyesen a hivatal épületében (Cserencsényi utca 18., 209-es
ajtó).

Motorest Cieľ, (Feketerét)
2008. 5. 8-án nonstop nyitvatartással, grilles különlegességekkel nyit.

Egyúttal felvesz munkaviszonyba szakácsot, pincért – előnyös
fizetési feltételek. Szállás ingyen bebiztosítva.
Információ:
047/56 33 949 Mobil: 0905455 727, 0918872 058

Reisz András jelenti

Nyitvatartás:
Hétfő – Péntek 9.00 – 18.00
Szombat: 9.00 – 13.00
2126-18,19,21

Eladó 32 áras
építkezési telek
a Molnárpusztán.
Ár megegyezés szerint.
Tel: 0908 931 360
2129

Bérbe adok üzlet- és irodahelyiségeket 37 m2-en a rimaszombati Vasúti utcában.
Bejárat közvetlenül az utcáról.
Tel:. 0915 823 031
571-20

KÖLTÖZTETÉS
és áruszállítás
M: 0910 939 689,
0903 555 356

2131-20

A jövő hét folyamán folytatódik a meleg,
tavaszi idő, sőt már-már kora nyáriasan meleg
időre van kilátás különösen a hét második
felében, úgyhogy elő lehet venni a rövid
nadrágot. Természetesen nem lesz zavartalan napsütés, mert a délutáni órákban lesz
gomolyfelhőképződés és zápor, helyenként zivatar is előfordulhat, nagyobb valószínűséggel
a magasabb hegyek környezetében. Azt persze, hogy hol és mikor alakulnak
ki ezek a rövid ideig tartó események, most egyáltalán nem lehet tudni, de
minden esetre ne érjen senkit meglepetésként. A lényeg, hogy a hőmérséklet
végig 20 fok felett várható, de mint ahogy említettem, már nem lesz ritka a
25 fok körüli hőmérséklet sem.

2008 május 7-én eltelt halálának 5.– ik évfordulója, a drága és gondoskodó férjnek, apának

Matécska Sándornak

akire nagy szomorúsággal és szeretettel gondolunk.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek neki egy néma pillanatot.
Gyászoló felesége és gyerekei
2085

Autó-motor
* Zetor és Crystal típusú traktorokat, valamint targoncák javítását vállaljuk. Tel: 0908 495 173

594-24
* Teher- és személyautók
alvázjavítását és heggesztését,
lakkozását, festését vállaljuk.
Tel: 0908 495 173

593-24
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Fájó szívvel köszönjük mindazoknak, akik
április 22-én elkísérték utolsó útjára

Mgr. Janšto Máriát

szül. Nagy Mária
a pálfalai temetőbe, aki nehéz betegségben örökre elhagyott minket. Köszönetet
mondunk a sok szép virágért, mellyel
próbálták enyhíteni fájdalmunkat.
A gyászoló család
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Régiófoci
A III. ligában nem sok babér termett csapatainknak, a rimaszombatiak egy pontot szereztek két mérkőzésen, a fülekiek egyet
sem. A rimaszombati fakó a hetedik helyen várja a folytatást, míg
a fülekiek visszaestek a 12. helyre.
A 21. forduló eredményei:
Rimaszombat B – Bytča 2:2 g.: Novosedliak, Šándor
Dolná Ždaňa – Fülek 5:0 (0:0) g.: Urgela, Maruniak (2), Demko (2)
A 22. forduló eredményei:
St. Bystrica – Rimaszombat B 1:0 (0:0), g.: Držiak
Fülek – Králiky 0:3 (0:1), g.: Belko (2), Cimerman
Kremnička – Námestovo 3:2 (3:1), Krásno n/K. – Bánová 1:2 (1:1), D.
Strehová – Zvolen 0:0; Makov – Kys. N. Mesto 5:0 (2:0), Bytča – Liet.
Lúčka 2:1 (1:1), Liptovská Štiavnica – D. Ždaňa 0:0.
A IV. ligában a felediek Nagykürtösön hagyták a pontokat, s az
ajnácskőiek is csak egy pontot gyűjtöttek be hazai pályán az újbányaiak ellen. A felediek a hetedik helyen állnak, az ajnácskőiek
feljöttek a 10. helyre.
A 19. forduló eredményei:
Ajnácskő – N. Baňa 2:2 (0:1), g.: Sendrei, Sepeši, ill. Švec, Pecho
V. Krtíš – Feled 2:0 (0:0), g.: Zachar, Krnáč
Tomášovce – Podlavice 1:2 (1:1), Selce – Kalinovo 3:1 (1:0), Brusno–
Hliník n/Hr. 0:3 (0:0), Ružiná – Poltár 2:2 (2:1), Revúca – Tisovec 1:0
(0:0)

EREDETVIZSGÁLAT
Az SZTK areáljában

Komplex szolgáltatás STK – EK – KO

előnyösen egy helyen
Telefonos megrendelés:

KO: 047/5633488, STK-EK: 047/5633769

Várjuk Önöket!
Radnóti Mihály második lett Pozsonyban
Radnóti Mihály a 2. helyen végzett a junior szabadfogású birkózók
49. Duna kupáján Pozsonyban. A mezőny erősségére jellemző, hogy
a 8 ország versenyzői részvételével megrendezett versenyen a hazaiak mindössze 5 érmet szereztek. A versenyen indult a serdülőkorú
Richard Totkovič is, aki súlycsoportjában a 7. helyen végzett.

Martin Antal ismét győzött
Nagyrőcén 4. alkalommal rendezték meg a Nagyrőcei Kupát. A több
mint 250 versenyző között találhattuk az URAKEN klub két versenyzőjét, Martin Antalt és Dorota Balciarovát. Antal az idősebb
diákok kategóriájában mindhárom ellenfelét, az osztravai Wojtylát,
az eperjesi Štefankót és a nagyrőcei Kilíket is 5:0 arányban győzte
le. Az ifjabb serdülők között szintén nem talált legyőzőre. A poprádi
Slavkovskýt és az eperjesi Štefíčkót 5:0-ra, míg a kassai Brindzíket
4:1 arányban győzte le. Balciarová az idősebb diáklányok kategóriájában bronzérmes lett.

Az V. ligában Nagybalog továbbra is magabiztosan menetel, míg
az új edzővel felálló rimajánosiak súlyos vereséget szenvedtek
Vámosfalván, s már csak a 11. helyen várják a folytatást.
A 19. forduló eredményei:
Mýtna – Rimajánosi 8:1 (3:0), g.: S. Sopóci, J. Golian 2, M. Trebuľa 2,
Ľ. Demanko, Malatinec, ill. Krahulec
Nagybalog – Málinec 4:0 (2:0), g.: R. Kret (3), D. Sarvaš
Lubeník – Boľkovce 1:2 (0:0), Nenince – Hrnč. Zalužany 3:0 (1:0),
Vinica – Sklabiná 1:2 (1:0), Hnúšťa – Radzovce 2:0 (1:0), Olováry–M.
Kameň 6:1 (3:0)
A járási I. osztályban a listavezető sajógömöriek Rimaszécsen
sem hibáztak, s lassan pezsgőt bonthatnak. A rimaszécsiek és
a guszonaiak viszont egyre veszélyesebb helyzetben vannak, ez
utóbbiak a kiesési rangadón sima vereséget szenvedtek az utolsó
helyen szerénykedő nagytöréki csapattól.
A 15. forduló eredményei:
Klenovec – Hanva 5:2 (1:1), g.: Medveď (2), Hruška, Parobek, Barto,
ill. Zsíros (2). Sajószentkirály – Szárnya 2:0 (1:0), g.: Bolacsek,
Suba; Bátka – Revúčka 4:0 (1:0), g.: Váradi (2), Filip (öngól), Albert;
V. Teriakovce – Guszona 4:0 (1:0), g.: Juhász (3), Štark; Rimaszécs
– Sajógömör 1:3 (0:1), g. Busa, ill. Gergely, Csutor, Sipos; Osgyán –
Murány 2:1 (1:0), g.: Pisár R., Repka, ill. Matajs.
A járási II. osztályban a listavezető zeherjeiek Almágyban
győztek, a második rimapílaiak pedig Balogfalán. A reménytelenül
utolsó uzapanyitiak gyakorlatilag már kiestek.
A 12. forduló eredményei: Gömöralmágy – Zeherje 1:3, Jolsva –
Uzapanyit 6:1, Cserencsény – Oldalfala 7:1, Balogfala – Tiszolc B
(Rimapíla) 1:2
A járási 3. osztályban a listavezető harkácsiak kikaptak,
a nemesradnótiak csak döntetlent értek el, a harmadik harmaciak
viszont kiütéssel győztek, így az élen holtversenyben áll
a harkácsi és a radnóti csapat.
A 7. forduló eredményei:
Tajti – Harkács 3:2, Nemesradnót – Szirk 2:2, Harmac – Szútor 8:0
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Eperjes–Rimaszombat 0:0
„Ünneprontás” a listavezető otthonában

H

a az eperjesiek mindhárom pontot
megszerezték volna az I. labdarúgóliga
29. fordulójában, matematikailag is biztossá
vált volna a feljutásuk. Nem így történt, pedig közel 3000 néző várta az ünneplést, ám
a rimaszombati csapat jóvoltából későbbre
kellett halasztani a bulit: Piszárék 0:0-ás
döntetlent értek el a listavezető otthonában,
s tavasszal idegenben továbbra is őrzik veretlenségüket. „Nagyon jó meccset láthatott
a közönség – értékelte a találkozót Vass
Ferenc, a rimaszombatiak edzője. – Azzal a
céllal utaztunk Eperjesre, hogy tisztességgel
helytálljunk, és jól szervezett játékkal megnehezítsük a hazaiak dolgát. Nem akartunk
ünneprontók lenni, de hozzá akartunk járulni, hogy méltó legyen az ünnep.” Az első
félidőben ugyan mezőnyfölényben játszott
a hazai Tatran, ám a rimaszombati védelem
jól működött. A középpályán a vágsellyeiek
ellen jól bevált Janečka–Filo kettős kapott

helyet, a szerb Zsivanovics pedig előretolt
csatárként szerepelt. „A második félidőben
több helyzetünk volt, mint a hazaiaknak.
Piszárnak volt egy nagy góllövési lehetősége,
de nem használta ki. A 0:0-ás végeredmény
szerintem igazságos, ezúttal a játékvezetésre sem lehetett panasz – árulta el Vass.
– Nagyon örültem annak is, hogy bár a hazai
nézők kicsit csalódottak voltak, megtapsoltak minket, tetszett nekik a rimaszombatiak
játéka.”
Eperjes–Rimaszombat 0:0
Sárga lap: Janečka, Geri, Nachtman, Filo.
Játékvezető: Michlian, 2801 néző.
RIMASZOMBAT: Kuciak–Rubint, Geri,
Nachtman, Mráz–Sihelský (85. Cvjetinovics),
Janečka, Filo, Lazúr–Piszár, Zsivanovics (80.
Čižmár).
A 30. fordulóban, május 17-én, szombaton 17.00
órai kezdettel a rimaszombatiak a Podbrezová
csapatát fogadják.

Erik Klaubert bronzérmes lett
A

z autóversenyzés szerelmesei adtak
egymásnak randevút az osgyáni szerpentinen május nyolcadikán. A Mini Rally
Cup sorozat keretében rendezték a versenyt,
amelynek a főszervezője az ifj. Ladislav
Sedmák vezette GM-Rally Sport egyesület
volt. A 2,8 km-es távon kb. 100 versenyző
mutatkozott be, s a szervezők a licenccel
nem rendelkező versenyzőknek is lehetőséget biztosítottak. A verseny 5 kategóriában
zajlott, s a rajt a falu központjában, a templom előtt volt, s a jó időnek is köszönhetően
igen népes közönség kísérte figyelemmel az
eseményeket. Magyarországról is érkeztek

versenyzők, s Rimaszombatból is többen
elindultak a viadalon. Közülük Ľudovít
Pollák Pegueot 205 GTI 1,6-os kocsijával az
S1-es kategóriában a hetedik lett, összesítésben pedig a 36. helyen végzett. Marian
Pollák Škoda Fabia 1,4-es járművével az
A kategóriában a 15. lett, míg összetettben
a 91. A legjobb eredményt Erik Klaubert érte
el Mitshubishi Lancer EVO VIII-as gépkocsijával, aki az S2-es kategóriában a harmadik,
míg összetettben a negyedik helyet érte el.
A versenyt F. Kobol nyerte F. Kováčik és P.
Vaško előtt.

Kép és szöveg: Martin Ambróz/ford: jdj

A bajnokság állása
1.

Prešov

29 19 8

2

54:13

65

2. Podbrezová

28 14 9

5

41:23

51

3. Lučenec

29 13 5

11 46:37

44

4. Rim. Sobota

29 11 10 8

5. Inter BA

28 11 7

10 40:38

40

6. Prievidza

29 10 9

10 41:48

39

7.

Šaľa

29 10 8

11 35:36

38

8. Košice B

29 10 6

13 39:41

36

9. Michalovce

29 10 4

15 30:38

34

10. Humenné

29 6

12 11 27:33

30

11. St. Ľubovňa

29 7

8

14 33:53

29

12. Trebišov

29 6

6

17 24:57

24

36:29 43

B. T.

Ötvennégyen indultak
a SEAT CUP tenisztornán

H

armadik alkalommal rendezték
meg a SEAT CUP nemzetközi
amatőr teniszversenyt Rimaszombatban, amelyen ötvennégyen
indultak. A férfi egyesben a rimaszombati Peter Lecső lett a győztes,
aki a döntőben Radoslav Pavlenkát
késztette megadásra. A B csoportban
a putnoki Csoma Csaba, a C csoportban pedig a szintén putnoki Kepecz
Zsolt diadalmaskodott. Női egyesben
négy putnoki hölgy indult, közülük
Galambosi Réka volt a legjobb. A
férfi párosban az első helyen kiemelt
Lecső, Pavlinka szlovákiai kettős aratott fölényes győzelmet.

j

Tippeljen velünk!
Folytatjuk tippversenyünket, amelyben hetente megtippelhetik a VFK
mérkőzésének pontos eredményét.
A pontosan tippelők közül egy játékos
minden héten 500 koronát nyerhet,
de akik a legtöbb pontos tippet küldik
be, az évad végén újabb szavazáson
vesznek részt, ahol értékes díjakat és
emléktárgyakat nyerhetnek. A megfejtéseket legkésőbb május 16-ig
adják postára.
A 11. forduló szelvénye:

VFK Rimaszombat – Podbrezová
..... : ..... ( ..... : ..... )
Gömöri Hírlap
Kiadja a Rimaszombati Városi Hivatal. Főszerkesztő: Juhász Dósa János (tel.: 047/56 04 676, e-mail: jan.juhasz@rimavskasobota.sk) Szerkesztő: Homoly Erzsébet (e-mail: gomorihirlap@
rimavskasobota.sk). A szerkesztőség címe: 97901 Rimaszombat (Rim. Sobota), Svätopluk u. 5, P.O.Box 79. Hirdetési iroda: Dana Vojteková (tel. 56 04 673, fax: 56 33 742, e-mail:gemerskezvesti@
rimavskasobota.sk), Hirdetési menedzser: Ing. Silling Géza (Mob.: 0907 255 600, 0910 913 191) Nyomda: Reality-Print, Rimaszombat, Fábry u. 10. Engedélyszám: 2/2000. Terjeszti: A Mediapress
és magánterjesztők. Kapható: a rimaszombati és a tornaljai Tompa Mihály Könyvesboltban is. Lapunk a Szülőföld Alap támogatásával készült.

