Az elmúlt napok
margójára
Előre nem látható hisztériát váltott
ki a napokban városunkban egy magát civil szervezetként aposztrofáló
társaság, amely előbb a Fő téren,
később a Daxner téren szeretett volna nyilvános, szabadtéri kiállítást
szervezni, s a paneleken mintegy
35 napon át a II. világháború áldozatainak élettörténetét tették volna közszemlére.
Véget értek az érettségik, régiónkban is több százan vehették át az érettségi
bizonyítványukat, így a rimaszombati Magán Szakközépiskola diákjai és ifjú
munkatársunk, Kresnye András fotográfus, a Tornaljai Szakközépiskola diákja
(képünkön Farkas Veronika osztályfőnökkel) is.
Ne feledjék, június
15-én indul a szezon a
kurinci Zöld Víz Üdülőövezetben! Megújult
aszfaltszőnyeg, kivilágított kerékpárút, új
játszótér és változatlan
árak várják a pihenni
vágyókat.
Fotó: jdj

Június elsején az egész régióban
gyereknapot tartottak. Rimaszombatban a
Relax Szabadidőközpont várta a gyerekeket.

Fotó: jdj
Közel háromezren
látogattak el
az amfiteátrumba
az idei JúniusFesztre, amelyen
Lola, a Republic
és az Edda Művek
teremtett fergeteges hangulatot.
Fotó: szervezők

Megjött az eső,
végre terem a
gomba is. Rimaszombatban is
lépten-nyomon
gombaárusokkal
találkozhatunk.

Mivel a szervezők nem voltak képesek megfelelni a város idevágó, az adókról és illetékekről rendelkező általános érvényű rendeleteinek, a Városi Hivatal kérvényüket a képviselő-testület elé
terjesztette be, mivel egyedül annak van jogköre az illeték csökkentéséhez vagy elengedéséhez.
Az ülésen részt vettek a szervezők képviselői is,
akik mosolyogva hallgatták végig a hosszadalmas
vitát, s hagyták, hogy a képviselők több megoldási javaslatról is szavazzanak, miközben már rég
megegyeztek a megyével, hogy a múzeum területén helyezik el a kiállítani szándékozott paneleket.
Tegyük fel mi is a kérdést, ki is áll a civil szervezet
mögött, ha már ezt a kérdést az ülésen Ivan Hazucha
képviselő feltette, s amelynek a civil szervezet vezetője, aki színházi tanulmányokat folytat az egyetemen,
egyáltalán nem örült. Mi ugyanis megtudtuk, hogy a
civil szervezet támogatói között az USA szlovákiai
nagykövetsége is szerepel, s a civil szervezet bevétele a 2017-es éves jelentésük szerint mintegy 113 ezer
eurót tesz ki.
Megtudtuk azt is, hogy a szervezet tagjainak többsége a pozsonyi Művészeti Főiskola hallgatói közül
kerül ki, s a szervezet alapitói közé tartozik Richard
Stanke és Emília Vášáryová színművészek, mediális
partnereik közé pedig a Denník N, a Sme napilapok,
és az Aktuality.sk internetes portál. Arra is kíváncsiak
voltunk, tulajdonképpen mi ellen emeli fel a szavát a
szervezet, s mivel az internet korában élünk, meg is
találtuk a választ a kérdéseinkre. Zavarja őket például
a nacionalisták sikere a választásokon, az orosz dezinformációs weboldalak állítólagos működése, de az is,
hogy szerintük az ország elvesztette egyoldalú nyugati orientáltságát, s egyre inkább megkérdőjeleződnek
az alapvető európai demokratikus értékek hazánkban.
Mindezek után sértőnek tartjuk az igazgatónő azon
kijelentését, miszerint dehonesztálónak tartotta a kiállításuk Dúsa úton való felállítását. Kijelentése akár
rasszista jellegűként is értékelhető, mivel súlyosan
megsértette az ott élőket.
De a pontot az i-re a szervezet egyik tagja tette fel,
aki távozóban az egykori Megyeháza épületéből, jellegzetes pozsonyi tájszólással jegyezte meg a kollégájának: „most aztán jól megmondtad a parasztjainak”.
Tényleg ezek a szavak a leginkább megfelelőek
azokhoz, akik állítólag a Tisztességes Szlovákiáért!
küzdenek?
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Szenvedélyes vita egy kiállításról

Eredetileg a létrehozandó fociakadémia számított a májusi ülés
problematikus pontjának, de mivel az lekerült napirendről, váratlanul egy kiállítás került a májusi
képviselő-testületi ülés fókuszába.
A Post Bellum civil szervezet kiállításáról ötször szavaztak a képviselők, végül az a Gömör-Kishonti
Múzeumban valósul meg.

alkalommal hirdettek meg. Egykoron a városi lapokat nyomtatták az
épületben, de már évek óta üresen
várja az épület, hogy végre gazdára
akadjon. Most sem ment könnyen,
egyesek az árat kevesellték, mások
az eljárási módszert, végül tizenkét
igennel sikerült 53 ezer euróért túladni az épületen.

Mivel nem készült el a miskolci
Borsodsport Invest Kft-vel tervezett megállapodás a tervezett fociakadémia létrehozásáról, annak
megvitatását és jóváhagyását levették a napirendről. Helyette a Post
Bellum által tervezett kiállításról,
valamint a Városi Tanács és a Stefe
felügyelőbizottságának összetételéről vitatkoztak a városatyák. S mint
utólag kiderült, ennek a két pontnak
a megvitatása több időt vett igénybe,
mint az összes többi napirendi pont
megvitatása együttvéve.
A vagyonjogi kérdések közül említésre méltó a Fábry utcai ingatlan eladása, amelyet már huszonegyedik

Ezt követően előbb a 2017-es zárszámadást fogadták el, majd a 2018as költségvetés második módosítása
következett. A testület egyik esetben
sem talált különösebb kifogásolnivalót, Samuel Urban képviselő egy
egységes látásmódot hiányolt, s erre
konkrét példaként a kurinci Zöld
Víz Üdülőövezetet hozta fel, amely
elindult ugyan, s működőképes, de
szerinte sok esetben ad hoc módon
kerül sor a fejlesztésekre. Šimko
József válaszul közölte, folyamatosan fejlesztik és szépítik az üdülőövezetet, s a tervezett tobogánt nem
a város költségvetésének terhére
építik fel, hanem hitelt vesznek fel,

Egy legendás edző, Vas Ferenc halálára

Rimaszombat ismét szegényebb lett egy legendás egyéniséggel, hosszú, súlyos betegség után 78 éves korában
elhunyt Vas Ferenc, a rimaszombati Slovan (később Tauris, majd MŠK) játékosa, edzője, ügyvezetője. Tisztelői és
barátai június 11-én vettek tőle végső búcsút a rimaszombati temetőben.
Szerencsém volt személyesen is ismerni Ferit (bácsit), ahogy
családiasan mindenki hívta, hisz edzőm is lehetett, ezért is
tudom, milyen értékes embert veszítettünk el a halálával.
Ugyan Fülekpüspökiből származott, mégis szinte minden Rimaszombathoz
kötötte. A Szlovák Erdészetnél dolgozott, s mellette életét a futball töltötte ki.
Elévülhetetlen érdemei vannak a rimaszombati foci utóbbi évtizedekben elért
eredményeiért. Főleg szeretett klubja ifjúsági csapatai élén ért el kiemelkedő
eredményeket, de vezette a felnőtt csapatot is, s ő volt az, akinek a vezetésével
a klub több mint százéves története legnagyobb sikerét érte el, s kijutott az
európai kupaporondra. Sose felejtem el azt az éjszakát, amikor Genovában,
a Sampdoria elleni vesztes mérkőzés után arról beszélgettünk, milyen taktikával is győzhető le az olasz sztárcsapat. S bár az 1:0-ás győzelem nem volt
elegendő a továbbjutáshoz, de így is egész Szlovákia Rimaszombatról beszélt,
s egy kis csapat nagy edzőjéről. A betegséget azonban ő sem győzhette le, s
már olyanok társaságában rúghatja a bőrt az égi futballvilágban, mint Szapáry,
Palkovics, Jankovics, Jároši, Pauly, Koós és Nôta. Lehet, hogy nekik is beszámol majd a rimaszombati futball történetéről tervezett könyvéről, amelyet
már nem tudott befejezni.Vas Feri végleg elment, de örökre itt marad minden
rimaszombati futballrajongó emlékében. Az ő nevükben is búcsúzik egykori
tanítványa, munkatársa, s elsősorban barátja,
Szántó István, fotó: Július Geľo

amelyet a kurinci nyereségből törlesztenek majd. A tartalékalapból a
képviselők 350 ezer eurót fogadtak
el az aszfaltozások idei finanszírozására, valamint 10 ezer eurót a HKM
jégkorongcsapat és további 10 ezer
eurót az egyéb sportok további támogatására.
Amíg a betervezett napirendi pontok nagyobb vita nélkül kerültek
megvitatásra, az utólag beterjesztettek több órás heves vitákat gerjesztettek. Előbb Ivan Hazucha tett
kísérletet a Városi Tanács és a Stefe
felügyelőbizottsága összetételének
megváltoztatására, mégpedig arra
hivatkozva, hogy az utóbbi hónapokban Varga Szilvia és Csirmaz
Miklós távozását követően jelentősen megváltoztak az erőviszonyok
a testületben, ráadásul jelenleg a
Városi Tanácsban hárman is ugyanazt a választási körzetet képviselik.
Cziprusz Zoltán, a Közösen Rimaszombat Fejlesztéséért Klub képviselő felajánlotta a lemondását, de
ezt Hazucha nem fogadta el, s heves
vitába keveredett több képviselőtársával, így Jozef Tóthtal is. Šimko
figyelmeztette Hazuchát, ha nem
elégszik meg az egy hellyel, akkor
a végén majd semmit se kap, s így
is történt. Csak kilencen támogatták
a jelenlegi tanács visszahívását, így
minden marad a régiben. Még ennél is nagyobb vitát váltott ki a Post
Bellum SK Polgári Társulás szabadtéri kiállításra vonatkozó javaslata.
Még áprilisban fordult a társulás a
Városi Hivatalhoz, hogy a második
világháborúra, valamint a XX. század borzalmaira emlékeztető négy

nagy méretű paneljét a városban
kiállíthassa. A hivatal munkatársai
válaszlevelükben közölték a fizetendő illeték mértékét is, mivel az ide
vonatkozó általános érvényű rendelet nem tesz különbséget az üzleti
célokból kivitelezett illetve nyereségmentes kulturális rendezvény
között. Az ülésen felszólalt Sandra
Polovková, a civil szervezet igazgatónője is, aki hangsúlyozta, hogy
a kiállítást már Szlovákia számos
településén bemutatták, s eddig
mindenütt örömmel fogadták azt.
Štefan Baláž képviselő, a Szlovákiai
Antifasiszta Ellenállók Szövetségének járási alelnöke egyoldalúnak
bélyegezte a kiállítást, s véleményéhez csatlakozott Ivan Hazucha is.
Šimko József polgármester előbb
azt emelte ki, hogy a képviselőkön
múlik, lesz-e, s milyen feltételek
között kiállítás Rimaszombatban, s
kijelentette, hogy se a Daxner tér, se
a Tompa tér nem alkalmas helyszín
a kiállítás megvalósítására, de nem
zárkózik el más helyszínektől, s példaként említette a Dúsa úti lakótelepet is. Hosszas szavazási procedúra
következett, amely során több helyszínről is szavaztak a képviselők,
de végül egyiket sem fogadták el.
Végül Vas Vilmos alibista javaslatát szavazták meg, miszerint a város szimbolikus egy euróért helyet
biztosít a kiállításnak, de konkrét
helyszínt az elfogadott javaslat nem
tartalmazott. Polovková viszont bejelentette, hogy már megegyeztek
a Gömör-Kishonti Múzeummal, s
annak területén kerül sor a kiállítás
megvalósítására.
jdj, fotó: amb

A jubileumi, huszonötödik Pro Probitate–
Helytállásért díj ünnepélyes átadására a komáromi Tiszti pavilon épületében került sor.
A díjat idén Nagy János szobrászművész
kapta. A legjelentősebb szlovákiai magyar
társadalmi díj ebben az évben először társdíjjal is kiegészült. A Felvidéki Magyarságért
Díjakat elsőként Halzl József és Pásztor Béla
vehették át. Előzőleg Budapesten, a Duna
Palotában tartotta közgyűlését, a Rákóczi Szövetség. Halzl József,
aki 1990-től vezette a Szövetséget, korára és egészségére hivatkozva
lemondott elnöki tisztségéről. A közgyűlés döntésének értelmében
Halzl Józsefet, a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnökévé választották, míg a szövetség új elnöke Csáky Csongor korábbi főtitkár lett.
Az Akadálymentes
Oscar elismerést a
tavalyi évben a falvak kategóriájában
a Tornalja melletti
Lenke község kapta,
amelyet Marian
Habovčík polgármester a Szlovákiai
Városok és Falvak
Egyesületének
(ZMOS) közgyűlésén
vehetett át. A község
2006-tól biztosít szállítási szolgáltatást a községben rászorulóknak.

Gömöri Hírlap

Első világháborús
emléktáblát avattak

Egy nappal a hősök emléknapja
után, május 28-án a Tompa Mihály
Református Gimnáziumban megújult az egykori első világháborús
emléktábla. Ünnepi beszédet Haraszti Attila, Magyarország Kassai
Főkonzulátusának főkonzulja mondott. Az iskola ez alkalomból tematikus napot is kapott.
Ahogy Molnárné Pelle Beáta igazgatónőtől megtudtuk, az emlékművet
eredetileg 1941 május 25-én leplezték
le, azt a Rimaszombati Gimnázium
Volt Diákjainak Szövetsége kezdeményezte, amely 1939-ben azzal a céllal
jött létre Budapesten, hogy segítse az
itt tanuló diákokat. Az egykori tábla
carrarai márványból készült, a táblaavatáson Fábián Vilmos igazgató
mondott beszédet, míg Szokolai Imre
szavalta el Gyóni Géza Csak egy éjszakára című híres háborúellenes
költeményét, amely most is elhangzott. Haraszti Attila főkonzul arra
emlékeztetett, hogy nagyon sokan
az iskolapadból kerültek ki a frontra,
s lettek résztvevői és elszenvedői a
nagy háborúnak, amely az első olyan
háború volt Európában, amely szinte
minden családot érintett. A fiatalokat
nem kímélte az első világháború, az
emléktáblát pedig a második, amely
után a gimnázium működését betiltották, az emléktáblát pedig nemes egyszerűséggel eltüntették. Ahogy eltűnt
Széchenyi István városkerti szobra,
az országzászló, míg Mátrai-Makovits
Jenő főtéri szobrát megcsonkították.
Az emléktábla sorsa azóta is ismeretlen, ugyan évekkel később felbukkant
egy szénkupac alatt, de mire eszméltek, onnan is eltűnt. Az új emléktáb-

lát, amelyet az egykori fényképek
alapján rekonstruáltak, s ugyanazon a
helyen kapott helyet, a Bethlen Gábor
Alapkezelő támogatásával a gimnázium és a Rimaszombati Református
Egyházközség állította fel. A megvalósításban az oroszlánrész Nagyferenc
Katalin szobrászművésznek jutott, a
tipográfiai terveket Szarvas László
készítette, magát az emléktáblát az
Ulický kőfaragó cég készítette el, s azt
Molnár András vállalkozó helyezte fel
az eredeti helyére.
Az avatással egy napon az iskola diákjai tematikus napon, élménybeszámolók keretében emlékeztek a nagy
világégésre, ugyanis több osztály is
járt a doberdói és isonzói csata helyszínen, míg Kerényi Éva történész, a
Gömör-Kishonti Múzeum munkatársa
a nagy háború rimaszombati vonatkozásait ecsetelte vetítettképes előadásában.
jdj, fotó: gecse

3

Vasvári Pál díjat kapott
posztumusz Tamás Ilonka néni
Ez év június 2-án a Budapest 18. kerület Vasvári Pál Egyesület immáron
hatodszor emlékezett meg a fiatalon, csupán 23 évesen elhunyt Vasvári
Pálra, aki a Rákóczi szabadcsapat parancsnoka volt, és akit 1849-ben
gyilkoltak le 400 társával egyetemben (embertelen módon) a Gyalu-i
havasokban a mócok.
Az ünnepség a református
templom udvarán elhelyezett kopjafánál kezdődött,
ahol katonák álltak díszőrséget, majd a himnusz és
egy rövid beszéd elhangzása
után koszorúkat helyeztek el
a résztvevők (HM, Pestmegyei Önkormányzat, XVIII.
ker. polgármestere, a Vasvári Pál Egyesület és a Körösfői (Erdély) Vasvári Pál Egyesület képviselői.) A Szózat elhangzása után
a résztvevők felsorakoztak az addigra már menetkész Honvédség Központi
Fúvószenekara mögé és a pattogó indulókra vonultak a kerületi Sportkastély
sportpályájára. Itt kezdődött a Vasvári Toborzó Fesztivál, amely késő estig
tartott. Déli 12 órakor került sor a Vasvári Pál díjak átadására, melyet ebben
az évben ifj. Tóth György, a Kossuth Rádió szerkesztő-riportere, és posztumusz Dr. Tamás Aladárné Tamás Ilonka néni kapott. Az Ilonka néninek
adományozott díjat lánya, Dr. Fehérné Tamás Judit vette át, aki az alábbi
szavakkal mondott köszönetet az Édesanyjának adományozott díjért:
„Édesanyám nevében szeretném megköszönni ezt a megtisztelő díjat. Onnan
fentről biztosan mosolyogva nézi ezt az eseményt, és az itt összegyűlteket.
A maga nemében Édesanyám is forradalmár és harcos volt. Az iskola négy
fala között buzdította a gyermekeket és szüleiket magyarságuk megtartására. Ehhez pedagógusként is sok útmutatást, titkos tanácsot adott. Később,
nyugdíjas korában a rimaszombati Nyugdíjas Körben történelmi és irodalmi
előadásokkal, vetélkedőkkel tágította társai tudását, azzal, hogy ezt adják
az utódaiknak és az unokáiknak. Így nevelte környezetét magyarságtudatra. Amikor 2011-ben visszakérte a magyar állampolgárságát, remélte, hogy
sokan, ezrek-tízezrek fogják követni példáját. Nem így történt. Sokan felvették ugyan titokban a magyar állampolgárságot, de csak heten hozták
nyilvánosságra. Mind a hét jogfosztott – az Emberi Méltóság Tanácsának
és Dr. Lomnici Zoltánnak köszönhetően, – minden elképzelhető szlovák és
nemzetközi fórumot végig járt, végig harcolt, eredménytelenül! A Húgom
és Édesanyám kivételével – akik már a temetőben vannak, – Szlovákiában
mindnyájan jogfosztottak, és jelenleg is nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek. Édesanyám is haláláig harcolt és vitte elől az elképzelt zászlót. Nem
adatot meg neki, hogy a „harc” végét megérje, de mint a Szlovák Köztársaság legidősebb „nemzetbiztonsági kockázatot” jelentő személye, reflektorfénybe került. 101-102 évesen tüntetett Kassán az Alkotmánybíróság előtt,
részt vett az Alkotmánybíróság két tárgyalásán, petíciót vitt Pozsonyba a
miniszterelnöknek és a belügyminiszternek stb.
Sokan példaképüknek kezdték tekinteni. Szűkebb pátriájában, de az egész
Kárpát-medencében köztisztelet és szeretet övezte. A szülőföldön maradás
megalkuvás nélküli kiállásának jelképévé nemesült. Ezért is megható számomra, hogy a 2012-kapott Petőfi díj, és a 2014-ben adományozott Körösfő
tiszteletbeli díszpolgára cím mellé most átvehetem a posztumusz adományozott Vasvári Pál díjat. Így személye összeköti Erdélyt, Felvidéket és az
anyaországot. Köszönöm!”

Terjed a sertéspestis, kérik a gazdákat
a sertések számának bejelentésére
Folytatódnak az aszfaltozások
városunkban. Az elmúlt napokban új
burkolatot kapott a Vasúti utca is.
Fotó: jdj

Június 23-án, szombaton 10.00
órakor kerül átadásra a Városkertben az új játszótér, amelyet a város a
Lidl jóvoltából, valamint a város és
a régió lakóinak szavazatai alapján
nyert el a Žihadielko versenyben.
A játszótér szimbolikus kulcsát Šimko József polgármester és a Lidl
képviseletében Natália Marhavá
adják át.

Huszadik alkalommal rendezték meg
Putnokon a Gömör Expót, amelyen a határ északi oldaláról is szép
számmal képviseltették magukat a
vállalkozók és regionális politikusok.

Az afrikai sertéspestis (ASP) nagy ragályozó képességű, vírus okozta fertőző betegség, amely iránt Európában a házisertés és az európai vaddisznó
fogékony. A betegség vírusellenes állatgyógyászati készítményekkel nem
gyógyítható és az állatok védőoltására engedélyezett, hatékony oltóanyag
sem áll rendelkezésre. Az ASP vírusa iránt a sertés és a vaddisznó minden
életkorban fogékony és a megbetegedett állatok szinte kivétel nélkül elpusztulnak. A Regionális Állatorvosi és Élelmiszeri Igazgatóság ezért kéri
a sertéstartókat, hogy minden elpusztult állatról azonnal jelentést tegyenek
a 047/58 111 38-as vezetékes vagy a 0918/779 092-es vagy 0915/953 835ös mobil telefonszámokon.
Az ASP egy nagyon ellenálló vírus, váladékokban és élelmiszer hulladékokban hónapokig fertőzőképes lehet, az emberre viszont nem jelent közvetlen veszélyt, ezért közegészségügyi jelentősége sincs, de a felelőtlen
emberi magatartásnak a betegség terjesztésében döntő szerepe lehet.
Abban az esetben, amennyiben elmulasztják bejelenteni a sertés elhullását,
fizikai személyek 400-tól ezer, míg jogi személyek 10 ezertől 160 ezer
euróig terjedő birságra számíthatnak. A sertéstartók kötelesek a tervezett
disznóvágásról is legalább egy nappal bejelentést tenni a 0915/474 745-ös
telefonszámon, s bejelenteni a disznóvágás pontos helyszínét és időpontját.
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Akkor június 23-án játszik az Omega

Jó negyven éve jártak először Rimaszombatban, s az egykori mozi
szűkös termében adtak koncertet.
Két és fél éve viszont az Oratórium című specifikus koncertjükkel
a református templomot töltötték
meg zsúfolásig. 2018 június 23án ismét Rimaszombatba érkezik
Magyarország egyik legendája, az
„egykori szocializmus utolsó bástyája”, a világhírű Omega.
Már akörül is legendák keringenek,
mikor és milyen felállásban alakultak, csak annyi bizonyos, hogy az az
első koncert, amelytől fennállásukat
számítják, 1962 szeptember 23-án
volt a várban. Akkor még nevük sem
volt, s amikor meglátták a rendezvény plakátját, Kóborék lefagytak:
„Itt azt írják, játszik az Omega. Hát
nem minket kértek fel erre a napra?”
Azóta közel 60 esztendő telet el,
számosan megfordultak a zenekarban, s többen már annak a bizonyos
égi zenekarnak a tagjai. „Semmilyen
szerződés nem köt bennünket össze,
de mindannyian az Omega-család
tagjai vagyunk. Azok is, akik a kezdetektől velünk vannak, mint Benkő
László, azok is, akik később csatlakoztak hozzánk, de azok is, akik
egy-egy időszak erejéig játszottak
velünk” – mondja Mecky, vagyis
Kóbor János, a zenekar frontembere, aki sajtótájékoztatón szól a
rimaszombati szabadtéri színpadra
tervezett koncertről. Akik nem nézték meg a világhálón, el sem hinnék,
hogy Kóbor a napokban ünnepelte
a 75. születésnapját. A „vadkeleti
világban” az egykori szocializmus
összes országát bejárták, kivételt a
Szovjetunió jelentett, ahová ugyan
hívták őket, de „csak” bizonyos feltételekkel. Le kellett volna vágatni a
hajukat, valamint a mikrofont sem
engedték volna levenni az állványról. Így a szovjetunióbéli koncert el-

maradt, ezért is lepődtek meg már a
kétezeres években, amikor Jurij Luzskov moszkvai polgármester meghívta őket, s megkapták az orosz ortodox egyház érdemkeresztjét, amit
azzal érdemeltek ki, hogy ők számítottak az egykori Szovjetunióban a
szabadság jelképének. 1962-ben alakultak, mint a Beatles és a Rolling
Stones, s mivel Mick Jagger másfél
hónappal fiatalabb Kóbornál, megfogadta, addig fog játszani, amíg
Jagger abba nem hagyja. Vannak a
zenekarban, akik közben elfáradtak,
mint Mihály Tamás, sajnos olyanok is, akik már itt hagyták a földi
árnyékvilágot, mint Laux József
vagy Somló Tamás, de az Omega
folyamatosan képes volt a megújulásra, mindig jöttek újak, akik sikeresen beépültek a csapatba. Ilyen
Szölőssy Katalin is, aki ma már a
zenekar egyik legnépszerűbb tagjának számít. De Szekeres Tamás,
Földi Albert, Csordás Levente és
Minya Vivien nélkül is elképzelhetetlen az együttes, ahogy az alapító
Benkő László nélkül se nagyon lehet
Omega-koncert. A hatvanas években
a hazai fellépések mellett folyamatosan jöttek a külföldi meghívások,
a keleti blokk összes országát bejárták, Csehországba, Szlovákiába és
Németországba is szinte hazajárnak,
s mint mondja, szíve csücske a prágai Lucerna, ahol a közönség velük
együtt énekel, holott magyarul nem
is tudnak. Mivel tavaly hivatalosan
55 évesek voltak, ami nem egy kerek szám, úgy döntöttek, hogy az
egykori szocialista éveket idézik
meg, mégpedig az egykori keleti
blokk frontembereit is meghívva.
A Volt egyszer egy Vadkelet teltházat vonzott a budapesti Arénában,
amelyen vendégként fellépett Dieter
Birr énekes, Uwe Hassbecker gitáros, az Olympic frontembere, Petr
Janda, a lengyel Józef Skrzek az

SBB-ből, valamint a szlovák Lady
Colors is. Az Omega az Olympic
Jasná správa című számát is eljátszotta, amely aztán szerves része lett
a felvidéki koncerteknek is, nemrég
Léván énekelték el nagy sikerrel
közösen a közönséggel. Mivel annak idején kötelező volt az orosz,
nem is volt annyira nehéz megtanulni a számot, főleg, hogy Petr
Janda angolra is lefordította nekik.
Lengyel számra már nehezebben
vállalkoznának, mert a lengyelben
nem nagyon vannak magánhangzók – jegyzi meg huncut mosollyal
Kóbor, aki a haverjaival gimnáziumi
zenekarként hozta létre a később nevet kapott Omegát, s akkoriban döntenie kellett a zenekar, a versenyszintű sportolás és az építészeti kar
között. Előbb a 110 gát maradt ki,
mivel rájött, hogy Tokióban nincs
esélye a dobogóra állni, s mivel az
Omega-projekt bejött, az építészet
is esett. Ma már semmi sport – idézi
Churchillt, de azért a lift helyett még
mindig a lépcsőt választja, még akkor is, ha netán a 20. emeletre kell is
feljutnia.
Az egykori rimaszombati koncertet máig nem
felejtette el, a szűkös
helyiségre
emlékszik,
s a Husák-rezsim nyomasztó atmoszférájára.
De büszkén jegyzi meg,
sose engedtek a cenzúrának, s a szövegeiken nem
változtattak. Manapság
többet
koncerteznek
Szlovákiában, mint odahaza, s különösen büszke arra, hogy Kassán, a
Szent Erzsébet dómban adhatták elő
az Oratóriumot, míg Magyarországon egyetlen katolikus templomban
sem engedélyezték. Kassa különben
is egyik legkedvesebb városuk, ahol
két év alatt kétszer is telt ház előtt
koncerteztek a Steel Arénában.

Rimaszombatba a Volt egyszer egy
Vadkelet című jubileumi koncertjükkel érkeznek majd, de vigyáztak
arra, hogy mivel alig két éve voltak
itt, ne essenek az ismétlés bűnébe. Ahogy erre mindig különösen
ügyelnek, akár idehaza, akár Nyugat-Európában..Československá
pasová kontrola – nagyon sokszor
hallották évtizedekig ezt a felszólítást, ezért nincs is nagyobb élményük, hogy ma már észre sem veszik, mikor lépik át a határt. „Pedig
mi vagyunk az egykori szocializmus
utolsó bástyája” – nevet fel Kóbor,
s rögtön magyarázatot is ad: „Lehet,
azért is maradtunk meg ennyi ideig,
mert nálunk mindenki egyenjogú,
mindenkinek meghallgattuk a véleményét és senkit sem kötöttünk
magunkhoz szerződéssel.” S az
Omega továbbra sem pihen, a nyarat
koncertezéssel töltik, de ősszel már
stúdióba vonulnak, s készítik a Testamentum című albumukat. Ja, és
kezdődik a labdarúgó világbajnokság, amelyen természetesen Brazíliának és Neymarnak szurkol majd.
Rimaszombat előtt még
Árvában, Alsókubinban
lépnek fel egy fesztiválon, s Gömör fővárosa
után július hatodikán a
MartosFeszt várja őket.
De addig is ne feledjük,
június 23-án 21.00 órától
az amfiteátrumban. Előzenekaruk az Elán forever lesz. Jegyek 25 eurós
áron kaphatóak a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban, a Városi Művelődési Központban, a Turisztikai Információs
Központban, ahogy a Greko üzleteiben Rimaszombatban, Tornalján,
Füleken és Losoncon.
Juhász Dósa János,
fotó: Martin Ambróz

Gömöri Hírlap

Szívesen járnak az egriek a FOUR FEST-re
Amikor ez a lapszámunk megjelenik, már javában zajlanak a XI.
FOUR FEST rendezvényei, s az idén is összecsapnak a tágabb régió
legjobb szakácsai, pincérei, baristái, üzletkötői, de a hagyományokhoz híven érkeznek versenyzők Magyarországról és Csehországból is.
Tavaly első alkalommal (s reméljük, hogy nem utoljára) a fesztiválújság magyarul is megjelent, amelyben bemutattuk a szakácsverseny
második helyezettjét, az egri Balog Bertoldot is.
Balog Bertold, az Egri Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégium diákja, aki pár éve kereskedelem és
marketing szakon szerzett érettségi oklevelet, sőt a főiskolával
is megpróbálkozott Budapesten.
De gyorsan rájött, hogy ez nem
az ő világa, s visszatért Egerbe,
s két hobbija (sportolás és főzés)
ez utóbbit választotta. Ma már
csak kondizom, de valamikor a
rövidtávfutást, a magas- és a távolugrást is versenyszerűen kipróbáltam – mondja Bertold, aki
most szakács szakon tanul, s ha azt is elvégzi, saját éttermet szeretne nyitni
Egerben. Egert egyre jobban megszeretik a turisták, s remélem, hogy lesz
keletje az éttermemnek. Rimaszombatba egy különleges, pikáns receptet
hozott, amely végül második helyet ért.

Három hét Malagán
Az Erasmus+ pályázatnak köszönhetően
részt vehettünk egy háromhetes szakmai tanfolyamon a Costa del Sol partján, pontosabban Malagán. A pályázat célja az volt, hogy
minél több tapasztalatot szerezzünk a spanyol vendéglátás és a gasztronómia terén. Ez
sikerült is a La Reserva és a Del Olivo éttermeknek köszönhetően, amelyekben szakmai
gyakorlatunkat végeztük. Kipróbálhattuk a
vendéglátás csínját-bínját, ami magában foglalta a konyhai munkákat és a spanyol ételek
készítésének a technológiáját. Alkalmunk volt
megismerni különféle ételeket, amelyeknek az
alapjai a tenger gyümölcsei és a halak voltak.

Íme, a díjnyertes recept:

Bélszín Szomolyai cseresznyemártással, juhtúrós gancával,
pirított kapros uborkával és mentás karottával

Hozzávalók 10 főre:
Bélszín (2 000 gr), só (30 gr), őrölt fekete bors (2 gr), étolaj (200 gr),
burgonya (1 500 gr), juhtúró (150 gr), karotta (1 000 gr), menta (1 csomó),
vaj (100 gr), uborka (1 000 gr), kapor (1 csomó), szomolyai cseresznye
(1 000 gr), lila hagyma (500 gr), méz (200 gr), piros arany (1 tubus), gyömbér (200 gr), vörösbor (500 ml), étkezési keményítő (50 gr), cseresznye
pálinka (200 ml)
Az elkészítés módja:
A bélszínt lehártyázzuk, megfelelő méretre vágjuk., sózzuk,
borsozzuk. Felhevített serpenyőben kevés zsiradék felhasználásával hirtelen elősütjük, füstölő berendezésbe helyezve zöld
tealevél intenzív füstjében félangolosra sütjük. A szeletekre
vágott lilahagymát kevés olajon megfuttatjuk, hozzáadjuk a finomra vágott gyömbért, a magozott cseresznyét, kevés csípős
aranyat, vörösborral felöntjük, jól kiforraljuk. Keményítővel
besűrítjük, cseresznyepálinkával flambírozzuk. A burgonyát sós
vízben megfőzzük, a főzővizében összetörjük, liszt hozzáadásával sűrűre befőzzük, juhtúróval, kanál segítségével kiszaggatjuk
és lepirítjuk. Az uborkát feldaraboljuk, majd hirtelen kevés zsiradékban lepirítjuk, finomra vágott kaporral fűszerezzük.
Az elkészült bélszínt fölszeleteljük, előmelegített tányérra helyezzük, mellé halmozzuk a kész köreteket és a mártással meglocsoljuk.
jdj, fotó: gecse

a hajnyírásnál és frizurák készítésénél
alkalmazott legújabb trendeket.
Az éttermekben végzett szakgyakorlat
sokat jelent a számunkra, mivel az ott tanultakat
itthon is alkalmazni tudjuk. De nemcsak a munka töltötte ki az időnket, hanem lehetőségünk
nyílt a város és környéke nevezetességeinek
megtekintésére: meglátogattuk az El Caminót,
megmártóztunk a Playa La Malageuta strandon

A fodrász szakon tanuló diákok is tapasztalatokkal gazdagodhattak a szalonokban, kipróbálhatták a természetes alapú Kin termékeket, valamint

Gyémántsávos minősítést kapott
a feledi Meseláda
Az elmúlt hetekben két országos versenyt bonyolított le a Csemadok
Művelődési Intézete, amely előbb Dunaszerdahelyen 43. alkalommal rendezte meg a Duna Menti Tavaszt, majd pár nappal később
Rozsnyón kilencedik alkalommal az Ipolyi
Arnold Népmesemondó Versenyre került sor.
A két versenyen kiemelkedő gömöri és nógrádi sikereknek tapsolhatott a közönség.
Dunaszerdahelyen a bábos kategóriában aranysávos
minősítést kapott a Gömörfalvai Alapiskola Harkácsi Pimpó Bábcsoportjának a Kukamese előadásáért
(rendezte: Dolinsky Irén, Csutor Vezér Zsófia és Vezér Klára), míg a feledi Szombathy Viktor Alapiskola
Meseláda Bábcsoportjának A szegény ember citerája
előadása (rendezte: Makó Kovács Erika) gyémántsávos minősítést érdemelt ki a zsűritől.
A népi szerkesztett játékok kategóriában ezüstsávos minősítést kapott a tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Galiba Gyermekcso-
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és megkóstoltuk a híres sangríát, valamint a
churrost. Részt vettünk egy paella készítési tanfolyamon, valamint a Feria de los Pueblos Fuengirola gasztronómiai fesztiválon, ahol 34 ország
képviseltette magát. A többféle ételkülönlegesség közül mi a kenguruhússal töltött hamburgert kóstoltuk meg, valamint látogatást tettünk
a bormúzeumban is. Legutoljára Gibraltárra látogattunk el, ami már angol fennhatóság alatt áll,
így itt már nem volt jelen a spanyol életérzés,
helyette piros telefonfülkékkel találkoztunk, fish
and chipset valamint cheesecake-t ettünk. Ezután meglátogattuk a Mihály barlangot és rácsodálkoztunk a szabadon játszadozó majmokra is.
A szakgyakorlat végeztével oklevelet kaptunk,
valamint az Europass Mobility nemzetközi igazolványt. Nagyon sűrű és élményekkel teli három hetet töltöttünk Malagán, rengeteg tapasztalatot szereztünk és fejlődött a nyelvtudásunk is.
a Magán Szakközépiskola III. osztályos tanulói

portjának a Játék című előadása (rendezte: Pierzchala Mária, Szászi Edina és
Székely Zsuzsa). A színjátszók között a Bátkai Alapiskola Huncutkák Színjátszó Csoportjának a Mátyás király Gömörben című előadása (rendezte: Hencz
Annamária) bronzsávos, míg a tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tannyelvű
Alapiskola Kincskeresők Színjátszó Csoportjának a Mennyi fényes, szép madár! című előadása (rendezte: Mészáros Piroska és Okos Zsuzsanna) ezüstsávos minősítésben részesült. Aranysávos minősítést és jó pár különdíjat zsebelt
be a Csemadok Füleki Alapszervezete és a Füleki Gimnázium Zsibongó Kis�színpadának az Oda az igazság! című előadása (rendezte: Szvorák Zsuzsa), amely megkapta a gyerekzsűri díját és a „Legszellemesebb előadásért” díjat is.
Rozsnyón kilencedik alkalommal rendezték meg
az Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenyt, amelyre
92 versenyző volt hivatalos a regionális fordulóban
elért eredménye alapján. Sajnálatos módon hiányoltuk a döntőről a többszörös aranysávos Galamb
Krisztiánt, a rimaszombati Kereskedelmi Akadémia
diákját. Kiemelt aranysávos minősítést szerzett a gömörsídi Rézműves Helena (2. kategória), aranysávot
Fotó: archív érdemelt ki a baracai Lovas Martina (2. kategória),
a füleki Berky Francesca, Botos Máté János, Hizsnyai László, Mihalovics
Zsófia (3. kategória), a várgedei Kikin Letícia, a csákányházi Kovács Mátyás,
a ragyolci Rácz Friderika és a füleki Danyi Erik (4. kategória).
jdj
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Az állatkerteket mutatja be a Gömör-Kishonti Múzeum

ZOO – Noé túlterhelt bárkája
címmel az állatkertek történetét
diorámákon bemutató kiállítás
nyílt a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumban. A tárlat ősbemutatója a besztercebányai
Közép-Szlovákiai
Múzeumban
volt, s annak anyagát Tóth Csaba
paleontológus állította össze. Rimaszombatban szeptember 15-ig
nézhető meg, s arra főleg alap- és
középiskolásokat várnak.

Az állatkertek a világ leglátogatottabb kulturális intézményei közé
tartoznak, s amíg a kezdetekben elsősorban a szórakozást szolgálták,
ma már nagyon fontos szerepet töltenek be egyes, veszélyeztetett fajok
védelmében és szaporításában, valamint a fiatalok környezettudatosságra nevelésében is (nemrég nagy
visszhangot váltott ki a Kecskeméten elpusztult vemhes szurikáta,
amelyet egy tizenéves fiatal addig
piszkált, amíg az megharapta, mire a
fiú földhöz vágta a vemhes állatot).
Az állatkertek többsége szerepet
vállal a különböző természetvédelmi programokban is. Szlovákiában négy állatkertet tartanak
számon, mégpedig Pozsonyban,
Kassán, Bajmócon és Iglón. A kiállítást az alkotók a bajmóci állatkert legendás szakembere, Peter
Lupták emlékének ajánlották, aki
2015-ben tragikus körülmények
között hunyt el Dél-Afrikában.

A tárlatot Rimaszombatban a Gömörből elszármazott Tóth Csaba
mutatta be, aki eddig mintegy 60
állatkertet látogatott meg, s mint
megtudtuk tőle, egy, nálunk eleddig
nem nagyon használt műfaj, a dioráma segítségével. A diorámát annak
idején Louis Daguerre fejlesztette
ki, s még 1822-ben Charles-Marie
Boutonnal nyitotta meg közös dioráma-színházát. Maga a klasszikus
dioráma különböző világítási módszerekkel a kép idő- és térbeli változását tudja érzékeltetni. Mára a dioráma kifejezés jelentése kibővült, és
gyakorlatilag a makettezést jelenti.
A diorámák egy tájat, jelenetet, tevékenységet, történelmi eseményt
stb. mutatnak be, három dimenzióban. Nos, ilyen diorámákon láthatjuk egy-egy földrész állatvilágát
megjelenni egy-egy állatkerti fotó
felhasználásával.
Találkozhatunk
krokodillal, orrszarvúval, pingvinnel, flamingóval, zsiráffal, de pillan-

Kertészkedés közben
fotózik Križian Erzsébet
Gyerekkora óta imádja a tájat, s amióta az eszét tudja, élete nagy részét a
táj, a kertje tölti ki. S mivel most már
otthon ül, hisz nyugdíjas, s kapott egy
fényképezőgépet, úgy gondolta, ma,
amikor mindenki mindent megörökít,
ő is eldicsekszik a kiskerti csodáival.
S ahogy első kiállításán, – amit a rimaszombati Városháza Galériában (Fő tér 2.) láthatunk –, van is mivel.
Križian Erzsébet fotótárlata június végéig tekinthető meg.
Križian Erzsébet Bodor lánynéven Magyarhegymegről származik, de már
évtizedek óta Osgyánban lakik, s azt vallja hazájának. Amikor felnőtt, még
fontos volt a kiskert és a háztáji, s az iskola után a nap nagy része a kertben
vagy az erdőben telt el. S mivel az ember nyugdíjas korában többnyire visszatér a gyerekkori kezdetekhez, szinte számára is természetes volt, hogy irány a
kiskert. S ha már kapott egy fényképezőgépet, akkor úgy gondolta, érdemes
lenne a kiskerti csodákat fotókon is megörökíteni. Rétegesen növekvő csapadékhiányos retek, csomóba menekülő gombák, elhagyott kamrában kicsirázó
krumpli, genetikailag hitehagyott paprika és paradicsom, megörökítésre vágyó
évgyűrű, virágokon és kertipiszkos kézujjon feledkezett pillangók, virágján
feledkezett kukoricaszemek, családostul kitépett krumpli, sokikres szamóca,
darázs által megrágott alma – és megannyi apró csoda, sőt még a tulipánok
mögül kikandikáló füleki várat is meglephetjük.
Ez az első kiállítása, s van még egy tervben, amelynek a főhőse Osgyán lenne
majd régi és vadonatúj képen. Azt is várjuk.
jdj, fotó: amb

gókkal is, de a kiállítás ifjú látogatói
akár egy-egy ketrecet is kipróbálhatnak. Tóth Csaba a megnyitón szenvedélyes előadás keretében vázolta
fel az állatkertek egykori és mai szerepét, s megtudhattuk, hogy már az
i. e. 29. században Szakkarában volt
állatkert. III. Tutmózisz is létesített
állatkertet, a mostohaanyja, Hatsepszut pedig állatgyűjtő expedíciókat
szervezett, és küldött a korabeli
nevén Puntba, a mai Szomáliába.
Ekkoriban alapított egy kínai uralkodó hatalmas gyűjteményt Ling Iu
(Tudás Kertje vagy Értelem Kertje)
néven. Az izraeli Salamon király
vadállatokat idomított, az asszír királyok fővárosaikban – felfogásuk
szerint a világ közepén – az ismert
világ minden állatát és növényét
felvonultató vadaskerteket hoztak
létre, a rómaiak pedig ragadozókat
és madarakat tartottak. A 18. században a Versailles-ból Párizsba költöztetett királyi lovarda helyén jött

létre a Jardin des Plantes, az első állatkert. A 19. és 20. században azért
alapítottak állatkerteket, hogy tájékoztassák, oktassák és szórakoztassák a közönséget. Közép-Európában
annak idején mindössze két állatkert
működött, mégpedig a budapesti és
a bécsi.
Szlovákiában csak a második világháború után merült fel állatkert létrehozásának a gondolata, s az elsőt
a bajmóci vár tövében hozták létre
hatvan évvel ezelőtt. Ma Bajmócon mintegy 450 állatfaj él, köztük
olyan különlegeségek, mint az afrikai elefánt vagy a hegyi zebra, de
több veszélyeztetett fajjal (ködfoltos párduc, mezopotámiai dámszarvas, északi takin) is foglalkoznak.
A kassai állatkert a maga 288 hektáros területével nemcsak Szlovákia,
hanem Európa egyik legnagyobb
kiterjedésű állatkertjének számít, s
nálunk egyedül itt találkozhatunk
borjúfókával és Humboldt-pingvinnel. Pozsonyban építették fel farkasok részére az egyik legnagyobb
szabadtéri kifutót, de az állatkert
büszkeségei közé tartozik például a
szélesszájú orrszarvú, a csimpánz,
szumátrai orangután vagy a kis panda. Szlovákia legfiatalabb állatkertje
az 1989-ben létrehozott iglói állatkert, a látogatók kedvencei közé tartozik a Bennett-kenguru, a szurikáta
és az alpaka.
jdj, fotó: amb

Új kiállítás nyílt a
Városi Galériában
és a Matej Hrebenda Könyvtárban is.
Előbbiben egy fiatal
képzőművész,
Juliana Mrvová Öt
millió kagyló a brooklyni híd alatt című tárlatát nézhetik meg még június
29-ig, míg a Hrebenda Könyvtárban Rasťo Ekkert Emberek a fennsíkról
című kiállítása nyílt meg. Ekkert 1964-ben Pozsonyban született, s ott is
élt és dolgozott évtizedekig. Öt éve költözött Murányba, s itt kezdett el
festeni, s ennek első eredményét láthatják mindazok, akik június 16-ig
ellátogatnak a rimaszombati könyvtárba.
Fotó: amb és gecse

A Matej Hrebenda Könyvtár vendége volt Marta Hlušíková is, aki még az
idén elköltözik a Csallóközbe költözik. Amig Hlušíková Rimaszombattól
búcsúzott, addig városunk egy másik jeles alkotója, Marián Kluvanec
Kassán mutatta be új regényét, a Mindenszentekre meghalsz című erotikus thrillert. Közben Magyarországon 89. alkalommal rendezték meg az
Ünnepi Könyvhetet, amelyen több száz új könyv került terítékre.
A gömöri származású Ferdinandy György az idén már a második kötetével jelentkezett, de várhatóan a könyvhét egyik szenzációja lesz Juhász
Tibor Salgó blues című szociografikus novellaregénye is.
Fotó: amb, archiv és lovas
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A bátkai származású Simon Attila, a Fórum Kisebbségkutató Intézet
igazgatója, a komáromi Selye János Egyetem docense kapta 2018-ban
a Jedlik Ányos-díjat a társadalomtudományok kategóriában. A Jedlik
Ányos Társaság kuratóriuma által odaítélt díjat a Szímő község polgármestere, Bób János adta át a díjazottnak, akinek munkásságát Szarka
László történész többek között az alábbi szavakkal méltatta: „Simon Attila harminc éve dolgozik azon, hogy a szlovákiai magyarság ne feledjen,
és hogy jól emlékezzen, ne mítoszok irányítsák a szlovákiai magyarság
emlékezetét, hanem a valós tények megismerése…” 2018-ban a természettudományban végzett munkájáért Bánki Gyula egyetemi tanárnak
ítélték oda a Jedlik díjat
Május 27-én Budapesten
kiállítás nyílt a Szerelmes
Ember témájában meghirdetett fotópályázat legeredményesebb képeiből.
A kiállításra bekerült az
ajnácskői Rabec László
munkája is.
A tárlat a Pestújhelyi Közösségi Házban (Szűcs István
u. 45.) tekinthető meg.
Nagy sikerrel
mutatta be a
budapesti Belvárosi Színház
Kern András
és Hernádi
főszereplésével
a Hitted volna?
című vígjátékot.
A két főszereplővel készült
beszélgetésünket a következő
számunkban
olvashatják.

A Művészeti Alapiskola diákjai
egész évi munkájukról adtak
számot, a Ganevia Galériában
kiállításon, a Városi Művelődési Központ
színháztermében koncerten és táncfórumon mutatkoztak be.

Június 1. és 3. között rendezték meg az idei Medvesi Fotós Maratont,
melynek célja közelebb hozni a Közép-Szlovákia déli részén, valamint
Észak-Magyarország területén fekvő, Novohrad-Nógrád Geopark (GNN)
vidékét a fotósok széles közösségéhez. A geopark és más szervezetek egyre
gyakoribb túrázásairól a következő számunkban olvashatnak.
Vasúti munkálatokat végzők pillantottak meg és fényképeztek
le medvét Somoskőújfalu határában, de az elmúlt hetekben
Magyarország több területén is
találkoztak a hatalmas emlőssel. A medvék jelenléte több éve
ismert már, természetvédelmi
őrök többször is feljegyeztek
már nyomokat, s vadetetőhöz
elhelyezett webkamera is
megörökített már egy példányt.
Pár éve egy példányt vadászok
lőttek ki Salgótarján mellett.
Falunapot tartottak Abafalán,
amely ökumenikus istentisztelettel kezdődött,
majd kopjafát
avattak a templomkertben.
A nap sztárvendége Peter
Šrámek volt.
A falunap tábortűzzel és tűzijátékkal zárult.
Az idén is
megrendezte a
Matica slovenská
helyi alapszervezete szokásos
tanévzáró kirándulását, amelyre
az idén a feledi
Alapiskola diákjait hívták meg.
A kirándulás
során meglátogatták Tiszolcot (Vladimir Clementis emlékházát), Felsőszabadit (Samo
Chalupka szülőfaluját) és Breznóbányát (itt megálltak Karol Kuzmány és
Milan Rastislav Štefánik szobránál).
Május 30-án 11. alkalommal
kapcsolódott be a Matej Hrebenda Könyvtár az olvasói maratonba. A Hostinský Alapiskola
157 diákja olvasott fel, s velük
együtt országszerte 38 853 diák
kapcsolódott be az idei akcióba.
Összeállította: jdj,
fotó: gecse, jdj és a szervezők
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Június 16-17.:
VI. Ősök Sarjai Ünnepe (ÖSÜ) a Völgyben
A nyári napforduló
ünnepe idén is változatos eseménysorozattal
várja az érdeklődőket.
Az idei ŐSÜ a magyar szablyára és a
Magyar Szablyavívó
Iskolára összpontosít,
egyrészt méltó emléket állítva Borsody
Lászlónak, másrészt
rámutatva
a
magyar virtusra és annak pengeéles elméjű gyakorlóira. Ehhez kapcsolódóan szombaton, azaz június 16-án folyamatosak lesznek a bemutatók
szablyavívásból, valamint bemutató szablyavívás oktatást is biztosítanak
gyermek és felnőtt számára egyaránt. Az ünnepségen résztvevők megnézhetik Kertai Zalán csodálatos katonavívó festményeit, továbbá Máday Norbert kapcsolódó, frissen megjelent könyvének beszélgetéssel egybekötött
bemutatóját tartják az előadótermükben. Bemutatkozik a Gömöri Lovasegyesület, Kosec Andrea látványkovácsolást tart, teret kapnak a környékbeli fiatal tehetségek, a feledi Boglárka gyermek néptáncegyüttes, a hidegkúti Magtamás Csilla, az ajnácskői Chovan Lilla. Lesz gyermekszínház és
többek között fellép a Folk LC is. Nem maradhatnak otthon a környékbeli
kézműveseink sem és hogy a legkisebbek se unatkozzanak, a gyerekeknek
lesz lehetőségük megélni a Petrovics-család (Szárnyalló) népi játékait is.
Az Ünnep mindkét napján lehetőség lesz különféle természetes és népi
gyógymód kipróbálására, illetve egészségünkkel kapcsolatos beszélgetésekre Sípos Veronika, Gáspár Hédi és Péntek Gábor jóvoltából. Szombat este a
Historica zenekart hallhatják a Völgyben, a Szerdombbal szemközt, őseink
vigyázó szemei előtt.
Zetényi Csukás László jóvoltából a Szent István csatahajó tragédiájának máig
elhallgatott hátteréről hallhatnak előadást. Vasárnap, a hétvége zárásaként
megtartják a Szert, azon a dombon, ahol 3 évvel ezelőtt felszentelték a Felvidék zászlaját is. Az esemény mindkét nap 12 órától kezdődik. Korán kelők
számára gyalogtúrát javaslunk a közeli Mária-kúthoz (gyülekező 8 órakor az
egyházasbásti Pogányvár Fogadónál), illetve szeretettel ajánlják a helyi katolikus szentmiséket is 9 órától Egyházasbástban avagy 10 órától pedig Gömörpéterfalán.
Szállásfoglalás: 0911/615 896, további információk: medvesalja@gmail.
com, FB.com/medvesalja

Június 25-július 01.:
I. Felvidéki Fürdő- és Közösségépítő
Kaláka Egyházasbáston
Szeretnél nyárra egy programot, ahol megismerkedhetsz új emberekkel?
Szeretnél úgy megismerkedni, hogy közben hasznosan töltöd a napot?
Szeretnél öt napon keresztül szórakozni? Ha valamelyik kérdésre igennel felelsz akkor ott a helyed az I. Felvidéki fürdő- és közösségépítő kalákán Egyházasbáston. Ha szeretnéd, hogy a Mogyorós-kút, amely az elmúlt évszázadban a környék fontos kirándulóhelye volt, idén új arculatot
kapjon, csatlakozz hozzánk!
Kezdeményezésünket anyagbeszerzéssel és két kezű munkával is lehet segíteni, mint kalákázó, ahol egy jókedvű csapatban dolgozhatsz azon, hogy
legyen hova járni hűsölni a meleg nyári napokon. Természetesen a napközben
esedékes tevékenységeken kívül a nap végén a szórakozásé, a kikapcsolódásé
lesz a főszerep. Az esti programok: június 26.: Böszörményi István előadása; június 27.: Egygitáros est Zselenszky Tamással; június 28.: Kerényi Éva
könyvbemutató; június 30.: Topor Feri táncház
Hogyan tudsz csatlakozni? Írj: medvesalja@gmail.com, Hívj: 0911/615 896

Szombatonként is várják az érdeklődőket
A Turisztikai Információs Központ értesíti a nyilvánosságot, hogy
június elseje és augusztus 31. között, vagyis a nyári turistaidény alatt
08.00 és 13.30 óra között szombatonként is várja az érdeklődőket.

hu.rimavskasobota.sk

Június 16.: Törökök a füleki várban

Mindenkit szeretettel várnak a 19. Füleki Várjátékokra! Az idei rendezvény
valódi török hangulatú érdekességekkel, az Ezeregyéjszaka meséivel, harci bemutatókkal és előadásokkal, szúfi zenével, interaktív, a keleti kultúrát,
művészetet és kézművességet bemutató állomásokkal, gasztronómiai specialitásokkal, vízi pipával, müezzin énekkel, mobil szerájjal és sok más különlegességgel várja a látogatókat!

Június 23.:
Romok IV Serkében

Tavaly Rimaszombatban, az Iskola utcai Kollégium épületében,
idén Serkében, Gömöry Olivér és
Maróthy Margit romos kastélyfalai között tartják a Romok IV.
szimpóziumot.
Gömöry Olivér író és felesége, a
budapesti Nemzeti Színház egykori
üdvöskéje Budapestről költöztek Serkére, miközben folyamatosan utaztak
Európa- és Ázsia-szerte. Serkében találkozhatnak Vincent Moon francia filmes, Michal Machciník és Peter Vrabeľ szobrászművészek, Lucie Vítková
szlovák harmonikás, zeneszerző és a japáni Haruhiko Okabe szaxofonos.
Bővebb infó: www.projektruiny.sk

Június 24.:
A félkegyelmű Komáromból
Igazi színházi csemegére számíthatnak mindazok, akik 2018. június 24-én megnézik Dosztojevszkij Félkegyelmű című lélektani regényének színházi adaptációját Rimaszombatban a
Jókai Színház előadásában.
Egy romlott, élvhajhász és pénzsóvár világban,
ha valaki tisztességes és emberi módon él, megbélyegzik. Félkegyelmű – mondják Miskin hercegre is, Dosztojevszkij világhírű művének főhősére. A komáromi színház izgalmas, rendhagyó
térbe helyezett előadása a regénynek azt a vonalát ragadja meg, amely ma éppúgy aktuális, mint
száz évvel ezelőtt. Megmutatja, hogyan őrülnek
meg az emberek, hogyan fordul ki magából egy közösség a „Pénz Bálvány”
árnyékában. Kikacagják a herceg jóságát és naivitását, ám az a krisztusi magatartás, amivel Miskin a pusztulásra ítélt közegben létezik, mégis különös
erővel bír. A darabot Martin Huba állította színre. A szlovák színházi élet
ismert és elismert szakembere több mint tizenöt éve visszajár Komáromba
rendezni. Élő kapoccsá vált a szlovák és magyar színházkultúra között. Huba
Dosztojevszkij nagy ismerője és tisztelője. Rendezésében pár éve a Karamazov testvéreket is láthattuk Rimaszombatban, szintén a komáromiak előadásában. A Félkegyelmű szereposztása parádés. A Jókai Színház kiválóságait
vonultatja fel. Láthatjuk benne Szabó Viktort, Holocsy Katalint, Tóth Tibor
Jászai Mari-díjas színművészt, Mokos Attilát, Bandor Éva Jászai Mari-díjas
színművészt, Bárdos Juditot, Jókai Ágnest, Ropog Józsefet, Holocsy Krisztinát, Olasz Istvánt, Culka Ottót, Béhr Mártont, Balaskó Editet, Bernáth Tamást és Németh Istvánt.
Jegyek a kamarelőadásra korlátozott mennyiségben elővételben a Tompa Mihály Könyvesboltban kaphatók. Jegyár 8 €.
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Az évszázad vállalkozása előtt áll a rimaszombati futball

Hónapokig tartott, míg elkészült
a pontos szerződés Rimaszombat
Városa és a miskolci Borsodsport
Invest Kft. között. Már csak a
magyar szöveg jóváhagyása van
hátra a miskolciak részéről, s ha
ez megtörténik, akkor az összes
rimaszombati képviselő megkapja, sőt nyilvánosságra is hozzák a
város honlapján, s akár két héten
belül összehívhatják a rendkívüli
testületi ülést, hogy azon Rimaszombat részéről is jóváhagyják
azt. 2020-ra teljesen megváltozhat
a rimaszombati futballstadion és
környéke.
Szombaton Miroslav Bitala, a rimaszombati MŠK ügyvezetője is a magyar közszolgálati televízió sportcsatornája előtt ült, s a diósgyőri
csapatnak szurkolt, amely az utolsó
helyen várta az utolsó fordulót, s a
friss bajnok Videoton csapatával
csapott össze. A vendégek viszonylag tartalékos összeállításban érkeztek, de még a hazai győzelem mellett
is több pályán megfelelő eredménynek kellett születnie ahhoz, hogy a
DVTK bennmaradjon. „Természetesen nem rossz, hogy bennmaradt
a DVTK a legfelsőbb osztályban,
hisz ezzel arányosan nagyobb az állami támogatás, de a velünk kötendő
szerződésen ez mit sem változtat” –
mondja Miroslav Bitala, aki két éve
önkéntes alapon vállalta el az ügyvivői szerepkört. „Ha megnézi a III.
liga mezőnyét, nincs még egy olyan
város, amely annyit áldozna erre a
sportágra, ahogy más sportágakra is,
s ezért nagy köszönet illeti a képviselő-testületet és a polgármestert is”
– mondja Bitala, de hozzáteszi azt
is, a labdarúgó szövetség hozzáállása viszont már hagy maga után némi
kívánnivalót. Talán nem véletlenül
fogytak el ennyire a futballklubok
a régióban, a szövetség támogatása
ugyanis elenyésző.
A diósgyőriek több hasonló akadémiát működtetnek már odahaza
és Erdélyben, s mivel Felvidéken
Miskolchoz Rimaszombat van a legközelebb, ahol a futballnak komoly
hagyományai vannak, igy Gömör
fővárosát keresték meg egy EU-s támogatással működő futballakadémia
létrehozásához, amely elsősorban az
ifjúsági foci felemelését tűzte ki cé-

lul, de a felnőtt csapatot is működtetné. Jelenleg mintegy 240 fiatallal
foglalkozik, akik 12 csapatban rúgják a bőrt (10 férfi és 2 női csapat áll
a klub rendelkezésére), de ha létrejön az akadémia, szeretnék a játékosok számát megduplázni, s a klubok
számát is legalább 15-re feltornázni.
A jelenlegi egy helyett két utánpótláscsapatot működtetni, mégpedig a II. ligában, s jövőre a felnőtt
csapatnál is ez a minimális elvárás.
S bár a fociakadémia (MFA
Academy) központja Rimaszombatban lenne, a megkötendő együttműködés egyik fő célja, hogy a
környékbeli falvakat is bevonják az
együttműködésbe, de nem tartják
kizártnak a környező városokkal
(Nagykürtös, Poltár, Szepsi) való
közös munkát sem. A klub keresi
az együttműködést a helyi alap- és
középiskolákkal is, szeretnének több

működtető felügyelőtanács döntene
kétharmados többséggel. Két év
alatt teljesen megújulna a futballstadion, a jelenlegi felújítása mellett új
pályák, edzőpályák és fedettpályás
létesítmények épülnének mintegy 4
millió € értékben, s természetesen
új szakemberek felvételére is számítanak. Ezek a rimaszombati csapatok mellett szerepet vállalhatnának
akár a környékbeli falvak focijának
megélénkítésében is. Bár a klub új
néven fut majd, a régi struktúrák
alapján fog működni, ugyanis, ha
vadonatúj klubként jegyeznék be,
akkor mindent a nulláról kellene
kezdeni, s mindegyik korosztályos
csapatnak az alapokról kellene kezdeni. Így viszont minden csapat marad ott, ahol jelenleg van, s amennyiben a testület elfogadja a szerződést,
akkor már júliustól működhet az új
néven, új struktúrák szerint.

sportosztályt is nyit(tat)ni, ahol nemcsak a futball szerepelne kizárólagos
sportként. Nagyon fontos lenne, ha
a tehetségeinknek nem kellene Podbrezován vagy Dunaszerdahelyen
folytatni a középiskolai tanulmányaikat, hanem itthon maradhatnának,
de volt már érdeklődés a Dúsa úti
roma telepről is, hogy vannak tehetséges focisták ott is, akik szeretnének megfelelő körülmények között
edzeni.
A létrehozandó új klub (MFA
Academy) többségi tulajdonosa a
miskolci, a DVTK csapatát is irányító Borsodsport Invest Kft. lenne
51 százalékkal, míg Rimaszombat
Városa 49 százalékkal venne részt
a vállalkozásban. Rimaszombat befektetné a jelenlegi létesítményeit,
amelynek értéke a szakértői vélemény szerint mintegy 2 millió 20
ezer eurót tesz ki, s amíg a város
évente 150 ezer euróval szállna be
a klub működtetésébe, addig a miskolciak minimálisan 100 ezer euróval. A pontos összegekről a klubot

„Nem hiszem, hogy ebből magyar kérdést kellene csinálni, mint
ahogy az egyes képviselők szájából

leg nem lesz, s ahogy már tárgyaltak
róla a miskolciakkal, ha működőképes lesz, akkor az idővel a foci mellett más sportágakra is kiterjedhetne,
hisz a DVTK a foci mellett kosárlabda, jégkorong és női röplabdacsapatot is működtet. Rimaszombat
egyik nagy gondja, hogy nincs alkalmas multifunkciós sportpályája, így
se kosárlabdát, se futsalt nem tudnak
profi szinten játszani, mint például a
szomszédos Losoncon.
A már megújult egyik adminisztratív
épületbe költözött a Területi Labdarúgó-szövetség is, amelynek a vezetése is megújult a közelmúltban,
s nem kis feladat előtt áll. A régió
(Rimaszombati- és Nagyrőcei járás)
egyetlen osztályában a 2017/18-as
évadban összesen 11 csapat szerepelt, a régió pályáinak többsége
felismerhetetlen állapotban. Egykor minden településen működött
szövetkezet, amelyek támogatták a
csapatokat, ma se a vállalkozók nem
látnak a fociban fantáziát, az önkormányzatoknak pedig nincs pénzük.
Még nagyobb gond, hogy játékos
sincs, a fiatalok többsége a nyugati
végeken (értsd. Nyugat-Szlovákiát,
Ausztriát stb.) dolgozik, s legjobb
esetben is havonta-kéthavonta járnak haza, de sokan végleg odakint
telepedtek le. Bitala reméli, hogy a
fociakadémia működésébe sikerül
a környékbeli nagyobb klubokat
és iskolákat is bevonni, Feledet,
Ajnácskőt, Bátkát és Rimaszécset is
említi, s ahogy mondja, ők pénzzel
és edzőkkel tudnak majd segíteni,
s biztos abban, hogy sikerül tehetséges játékosokat is felfedezni ezeken a településeken és iskolákban.
Ez azzal is járna, hogy a felnőtt klub
is sokkal több hazai játékost tudna
majd foglalkoztatni.

elhangzott, hanem azt kell nézni,
hogy kivételes lehetőség előtt állunk” – mondja felvetésemre Bitala,
aki biztos abban, hogy a képviselők
döntő többsége ezt a kivételes lehetőséget látja majd az előttük álló
szerződésben. Ilyen lehetősége még
Rimaszombatnak a rendszerváltás
óta nem volt, s egy ideig valószínű-

„Rimaszombat nagyon fontos lehetőség előtt áll, amely elsősorban a
leendő, most felnövekvő generációkat szeretné megszólítani, kizárólag
rajtunk múlik, hogy tudunk-e élni
vele” – mondja beszélgetésünk végén Miroslav Bitala, a rimaszombati, ma még MŠK ügyvezetője.
jdj, fotó: amb és MŠK
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Háromezer ember tombolt az idei JúniusFeszten

Lassan már esteledik, de a nap még mindig égeti a bőrünk. Az amfiteátrum harmada már foglalt, de a közönség láthatólag jól tűri a meleget. A rimaszombati fesztek majdnem minden alkalommal megtöltik
a rimaszombati amfiteátrumot. Az emberek boldogok és mosolyognak,
a hangulat kellemes, rengeteg ismerős és jó zene. Ezek jellemzőek a rimaszombati fesztekre, amelyeket magánemberek (Halász Attila, Auxt
Ferenc és Cziprusz Zoltán), valamint a VIA NOVA Baráti Körök, Gömöri Ifjúsági Csoport és Magyar Közösség Pártja) szerveznek immár
harmadik esztendeje.

A kapun belépve rengeteg sátor fogadja az érkezőket, amelyek ételt, italt és
gyereknap lévén játékokat kínálnak. Az egyik padon a gyerekek arcmaszkja
készül, a lépcsőn túl pedig előbb Fehér Dani, a varázsló, majd Lola szórakoztatja az egyre csak érkező nézősereget. A fiatal énekesnő helyét a Republic veszi át, amely meg is hozza a JúniusFeszt igazi hangulatát. Tombolás
a nézőtéren, bár a Republic még le sem ment a színpadról, a nézők már a
következő sztárcsapatot, az Edda Műveket követelik. Kezd besötétedni és
a lézerek fénye szinte megvakítja az embereket. A mindig örökifjú Pataky
Attiláék után a fiatalok egyik kedvence, DJ Bárány Attila szórakoztatja tovább a még kikapcsolódásra vágyókat. Így telt a 2018-as JúniusFeszt, amely
a hajnali órákban zárta a kapuit.

Kresnye András képriportja

