A hónap fotója

Az elmúlt napok
margójára
Mivel a parlament elnöke november
10-re kiírta a helyhatósági választásokat, rohamosan közeleg az utolsó nap,
ameddig a potenciális polgármester- és képviselőjelöltek beregisztrálhatják magukat. Lapzártánk idején
ugyan még nincsenek hivatalos listák,
így azt sem tudhatjuk, kik jelöltetik
magukat a rimaszombati polgármesteri posztra, de
a polgármesteri kampány már teljes gőzzel zajlik.

Az elmúlt hetek a trópusi nyár jegyében teltek tájainkon. Elvétve egy-egy zivatar is
előfordult, de a viharok, felhőszakadások és a jégy eddig megkímélték régiónkat.
Munkatársunk, Kresnye András egy viharos pillanatot örökített meg.

Augusztus negyedikén 3 279 látogatót regisztráltak a kurinci Zöld Víz Üdülőövezetben, megdöntve ezzel az alig egy héttel korábban mért rekordot, amikor is július
utolsó hétvégéjén szombaton 3 229, míg másnap 3 166 vendéget fogadtak.

Rimaszombatban eddig hárman jelentették be igényüket a polgármesteri posztra. Egyikük hónapok óta gyűjti az aláírásokat, a város minden sarkán lekvárt osztogat, s a napokban azok, akik aláírásukkal támogatták
a nevezését, köszönőlevelet kaptak a postaládájukba.
Ez persze még nem jelenti automatikusan, hogy rá is
szavaznak majd. A levélben meglepetésre egy kérdőívet is találhattak, amelyben a jelölt arra keresi a választ,
mit is kellene a városunkban felgyorsítani. Arra vártam
inkább, hogy a jelölt maga áll elő azzal, hogy min is
szeretne gyorsítani, s milyen módszerekkel, ha már a
gyorsításra építette fel a választási kampányát.
Egy másik jelölt, aki ugyanabban a fészekaljban, vagyis
ugyanabban a polgári társulásban „szocializálódott”, lényegében ugyanazt hirdeti szórólapjain, csak magyarul.
Ráadásul az utcák és járdák sürgős rekonstrukciójáról
ír, mintha ki se tette volna a lábát az utóbbi hónapokban
a lakásából. Ellenkező esetben ugyanis ezt a témát fel
se hozta volna.
A harmadik jelölt valószínűleg a kereszténydemokraták
színeiben indul, s hosszú évek óta a képviselő-testület
tagja, vagyis ezer és ezer lehetősége lett volna befolyásolni a városi történéseket. A keresztény hagyományok
szellemében szimbolikusan megalkotta a jó polgármester tízparancsolatát, amely majd megoldja a város ös�szes gondját s baját.
De ne feledkezzünk meg a város jelenlegi polgármesterről sem, aki szintén szeretné megőrizni a pozícióját.
Amíg a vetélytársai levelekben szólítják meg a polgárokat, szórólapokat és tízparancsolatokat gyártanak, addig a vezetése alatt évek óta aszfaltozzák a helyi utakat
és járdákat, új gyermek közlekedési park is kiépülőben
van, de folyamatosan szépíti a városkertet vagy a kurinci Zöld Víz Üdülőövezetet, ahol szeptember elején elkezdődik a tobogán kiépítése, szerte a városban épülnek
az új parkolók, s a napokban elkezdődik a posta előtti
területen is a pihenőhely kialakítása.
A végső döntés persze a polgároké, hisz novemberben
egyes egyedül ők döntenek arról, melyik jelölt és programja nyeri el a tetszésüket…

Bár lassan már ismét elkezdődik a tanév az iskolákban, nyáron is alig pihent
a Páko Mária által vezetett Csillagvirág verséneklő együttes, akik több régiós
és magyarországi fellépést abszolváltak.
Képünkön Hajnovics Márta egri kiállításának megnyitóján

Játsszon velünk könyvekért!
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Hat termék kapott
regionális termékvédjegyet

Hatan
pályáztak,
s mind a hat helyi
termelő
megkapta
a
Gömör-Kishonti
Regionális Termékvédjegyet,
amelyet
a Rimaszombati, a
Nagyrőcei és a Poltári járást felölelő régió
hagyományosan előállított termékeire lehet
igényelni.

A Miroslava Vargová által vezetett Malohont Helyi Akciócsoport
(MAS) termékvédjegyet a nagyszuhai Július Pravotiak fafaragónak, a
rimaszombati Tatiana Longauerová
lepény- és kenyérsütőnek, a nagyrőcei Martin Böhmer mézkészítőnek, valamint Murány községnek a
murányi buktájáért, a gernyőpusztai
(Bottovo) földművelő társaságnak
a tehéntejéért, gabonavetőmagjáért
és hüvelyeseiért ítélte meg a védjegyet, ahogy termékvédjegyet kapott

a rimajánosi Hosszúréti László is a
saját termesztésű zöldségeire. A regionális termékekre adott védjegyek
odaítélésének a célja, hogy a termékek népszerűsítésével segítsenek a
helyi vállalkozóknak, kézműveseknek és kisebb cégeknek, s ezáltal
hozzájáruljanak a régió fejlesztéséhez. A védjegy azt garantálja, hogy
a megjelölt termékek a gömör-kishonti régióból származnak, s azokat
a hagyományos eljárásokat követve
bizonyos mértékig kézzel készítik el.
			
jdj

Rekordlátogatottság Kurincon

Több mint háromezer látogatója volt a kurinci Zöld Víz Üdülőövezetnek szombaton, s ha az időjárás augusztus további napjaiban is kedvezően alakul, akkor rekordot dönthet a látogatottság az idei szezonban.
Bár rosszul indult a 2018-as idény Kurincon, hisz júniusban és július első
felében szinte napi rendszerességgel esett az eső, az elmúlt napok viszont
meghozták a meleget, s ezzel együtt a látogatókat is Kurincra – árulta el
portálunknak Tibor Barto, a Városi Közterület-fenntartó Vállalat igazgatója.
A kemping teljesen betelt, s augusztus negyedikén 3 279 látogatót regisztráltak, megdöntve ezzel az alig egy héttel korábban mért rekordot, amikor
is július utolsó hétvégéjén szombaton 3 229, míg másnap 3 166 vendéget
fogadtak. Az eddigi rekord tavaly született, amikor egy alkalommal 3 152
vendég látogatott el az üdülőövezetbe. Több újdonság is várja a látogatókat
az idén, a gyerekekre új játszótér vár, a Városi Művelődési Központ rendszeresen szervez számukra előadásokat, különböző sportversenyek is várnak a
látogatókra, s még könyvkuckót is nyitottak a Matej Hrebenda Könyvtár segítségével. Így, aki a fák árnyékában nemcsak pihenni akar, az akár olvashat
is. De szívesen látják a könyvkuckóban az olvasók által már megunt vagy
fölöslegessé vált könyveket is.
A meleg a rekordlátogatottság mellett plusz feladatokat is ad a Városi Közterület-fenntartó Vállalatnak, ugyanis a hőség miatt folyamatosan öntözik
az utcákat, ahogy a városszerte kihelyezett virágokat is. Tibor Barto azt is
elárulta portálunknak, hogy az idén rekordszámú, 25 ezer virágot ültettek ki
(tavaly pl. csak 16 ezret), s ezeket a nagy hőség miatt folyamatosan locsolni
kell. Erre jelenleg két locsolókocsi (egy 7 és egy 1 köbméteres) áll a cég
rendelkezésére.
jdj, fotó: gecse

Pár hetes kényszerszünet után ismét látogatható a Gömör-Kishonti Múzeum, ahol ablakcserére került sor az elmúlt hetekben. Összesen 59 ablakot
cseréltek le. Az intézmény hétköznap 08.00 és 16.00, hétvégenként 09.00
és 17.00 óra között várja az érdeklődőket. Az állandó és három ideiglenes
(Karol Pajer, az antifasiszta hős, A murányi kőedények emlékezete és a
ZOO – Noé túlterhelt bárkája) tárlat mellett szeptember 30-ig azokat a
fotókat is megtekinthetik, amik az 1968 augusztus 21-én történt a Varsói
Szerződés általi megszállás idején készültek Rimaszombatban.
Még ebben az évben
újabb önkormányzati lakások építkezése kezdődik el Nemesradnóton,
Cakóban és Sajókeszin.
Nemesradnóton 30, Cakóban és Kesziben 12-12
lakás épül.
A polgármesterek már
alá is írták a szerződéseket a támogatásról a
minisztériummal, így
a munkák hamarosan
kezdetüket veszik.

Feketepatakon tizenharmadik alkalommal szerveztek véradó akciót
a Szlovák Nemzeti Felkelés tiszteletére, amelyen a trópusi hőség ellenére
30 önkéntes véradó vett részt. Fotó: Jozef Pupala
Elhelyezték Radnóti Miklós
botlatókövét utolsó lakhelyén,
a budapesti Pozsonyi úton.
A projekt kitalálója, Gunter
Demnig kölni képzőművész Európa szerte immár 69 ezer botlatókövet (Stolpersteint) illesztett
a járdába, így a környékünkön
Füleken is található két ilyen
botlatókő, amely a városból elhurcolt zsidóknak állít emléket.
Rövid, súlyos
betegség után
augusztus 5-én
elhunyt Váradi Lajos
diplomata, aki három
kiküldetési időszakon
át teljesített szolgálatot Szlovákiában, s
nem egy alkalommal
Rimaszombatban is
megfordult.

Gömöri Hírlap
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Épül-szépül városunk

Megjegyzem
Állítólag külföldi (munka)
segítségre szorul Szlovákia

Július végén a magyar kormány támogatásával Rimaszombatban is elindult az új református óvoda építése. Az új óvoda
felépítésének ötlete nem kis vitákat váltott ki, hiszen Rimaszombatban két óvoda (Daxner utcai, Halász utcai) is van,
ahol magyar nyelvű osztályok is vannak, mindkettő igazgatója magyar. Az óvoda a magyar kormány Kárpát-medencei
óvodafejlesztési programjának támogatásával épül, amelynek
kiemelt partnereként a Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház Nagykapostól Pozsonyig húsz településen épít egyházi óvodát illetve bölcsődét, és köztük van Rimaszombat is.
A rimaszombati egyházközség két lehetőséggel számolt, a Daxner utcai óvoda megvásárlásával vagy
egy teljesen új épület felhúzásával annak közvetlen közelében, a Tompa Mihály Gimnázium iskolakertjében. Az első lehetőség az óvoda vezetésének illetve a szülők egy részének tiltakozása meghiúsult, így a Rimaszombati Református Egyházközség Presbitériuma 2017. november 8-án tartott ülésén
az új óvoda mellett tette le a voksát. Az egyházközség megszüntette az óvodaépítésre kijelölt terület
közös tulajdonjogát az evangélikusokkal, s kialakítottak két egyforma, 2430 m2-es telket, amelyből
az egyik a reformátusoké, a másik az evangélikusoké lett. Megvásároltak egy másik, a háború után
államosított telekrészt a várostól, így Máté Barnabás tervei alapján immár elkezdődhet az építkezés.
Az építkezési engedély beszerzése után azonnal megkezdődött az épület felhúzása, amit szeretnének
még az idén tető alá hozni. A három óvodacsoport (60 gyermek) befogadására alkalmas földszintes
épület alapterülete 882 m2. Ha minden a tervek szerint alakul, akkot 2019 március végéig elkészülhet
az óvoda, s ha a szlovák iskolaügyi minisztérium jóváhagyja, akkor 2019 szeptember elsejével elindulhat az óvoda működése.

Nagy a gond, külföldi segítségre szorul Szlovákia – olvasom egy magyarországi internetes portálon, ahogy egy másik arról értekezik,
hogy akik viszont itthon maradnak, fillérekért
dolgozzák szét magukat. Akár mindkét állítás is
igaz lehet(ne), de a külső szemlélő a hangzatos
cím alapján még arra is gondolhatna, hogy demográfiai válság van, elfogyunk, s tényleg itt az
ideje, hogy írástudatlan migránsokat szerződtessünk a betöltetlen állások betöltésére. Holott
helyzet az van, de a gondok korántsem ott kezdődnek, ahol azt a hangzatos című cikk jelzi.

Több új építkezés is elkezdődött illetve már be is fejeződött az elmúlt hetekben-hónapokban
Rimaszombatban. Elkezdődött az új magyar óvoda építése, a posta előtti tér rekonstruálása, s
már elkészült a Mikszáth utcai parkoló és egy utcaiedzés-felszerelés.

Ha egy kicsit megkésve, de elkészült a posta előtti tér revitalizációjának projektdokumentációja is, így Erik Klaubert tervei alapján heteken belül elkezdődhetnek a felújítási munkák. A tervek alapján egy olyan teret szeretnének
kialakítani, amely modernebb formában, sok-sok zöldet
beépítve fogadná az arra járókat, amely a postai- és más
kiszolgálás mellett a pihenni vágyókat is maximálisan kiszolgálná. A tér továbbra is összeköti majd a Fő teret a Kishonti kétsávos úttal, de „zöldszigeteket” alakítanak ki rajta, színes térkövekre cserélik az aszfaltburkolatot, s a tér közepére szökőkút kerül. Télen a mobilis szökőkút helyén jégpálya várná a korcsolyázni
vágyókat. Az átalakítás a mobiltoalett-et is érinti majd.
Négy sorban 58 parkoló (négy helyet mozgássérültek részére alakítottak ki) várja az autóval közlekedőket a Mikszáth Kálmán utcában. Egy-egy parkolóhely szélessége
3 méter, s a parkoló közepén és a szélein zöldsávot alakítottak ki.
A térkövezett parkoló alatt egy réteg fólia található, ami
felfogja a kőolajszármazékokat, egy ún. csapda, amely ös�szegyűjti azokat.
Szabatkán a Szlovák Gázművek (SPP) Régiók programjának ezer,
valamint a TESCO Alapítványának 300 eurós támogatásával a
már létező játszóteret egy utcaiedzés-felszereléssel bővítettek ki,
amely a 14-18 éves gyerekek számára nyújt sportolási-szórakozási
lehetőséget. Az utcaiedzés-felszerelés kialakításához a város 3 ezer
784 euróval járult hozzá.

Nagyferenc Katalin 65 éves
A Tompa Mihály Alapiskola
nyugalmazott tanárnője a napokban ünnepli nem kerek,
de nagyon fontos születésnapját. Persze, munkával. Nyáron
megjárta Gombaszöget, ahogy
a látkapusztai tábort is. De több
pályázat zsűrijében is dolgozott.
1977-ben járt először az örsújfalusi táborban, s ha
már a vésője is vele volt, akkor ő bizony beugrott
Nagy János helyébe. A következő évben már őt hívták, s azóta se szeri, se száma a kopjafáinak. A rendszerváltozás után ugyanis igény lett a kopjafákra, alig
van olyan falu a régióban, ahol ne állna már legalább
egy, s a nemrég elhunyt hanvai Igo Aladár mellett ő

volt a másik, akit megbíztak a kopjafa készítéssel.
Ahogy Örsújfalu mellett jöttek az új helyszínek is,
így pár éve már Gombaszög, ahol a nyári tábor utolsó
napjának elmaradhatatlan része Nagyferenc Katalin
kopjafájának felállítása. Innen egyenesen a Csemadok Nógrádi Területi Választmánya által szervezett
látkapusztai táborban faragott, de tamásfalai műhelyében a kopjafák és más szobrok mellett plakettek
is szép számmal kikerültek már, így a Tompa Mihály
Országos Verseny vagy a Kulcsár Tibor és Mics
Károly Életműdíj plakettjeit is ő tervezte. S bár már
nyugdíjas, nélküle elképzelhetetlen a Ferenczy István
Képzőművészeti Verseny, amelynek zsűrijében vesz
részt a kezdetek óta.
A Gömöri Hírlap nevében is boldog születésnapot, s
még sok-sok kopjafát kívánunk!
Juhász Dósa János

Június végén állítólag 58 ezer külföldi munkavállaló dolgozott Szlovákiában, legtöbben
szerbek. Azt is írják, több nyugat-szlovákiai járásban már akkora a munkaerőhiány, hogy ezt
csak vendégmunkások behozatalával lesznek
képesek megoldani. Igen bizony, a nyugat-szlovákiai járásokban. Az elmúlt 30 év legfontosabb
hozadéka ugyanis, hogy Komáromtól keletre
szinte mindent leépítettek, amit lehetett, így a
munkanélküliség is az egekbe szökött. Ráadásul
a lakosság egy része a továbbtanulást nem tekintette mérvadónak, s rájött arra, hogy az ugyancsak álságos szociális rendszerből jól el lehet
vegetálni. Van olyan ismerősöm is, aki négytagú
családjával havi 420 eurós bevételre tesz szert,
s bár a családfő már 35 éves, soha egy percig
se dolgozott. Vagyis két hétig, amikor elküldték
Nagyszombatba, ahol egyrészt a körülmények
voltak méltatlanok, másrészt rádöbbent, hogy őt
nem munkára szocializálták, harmadrészt pedig
a felét se kapta, mint amit a munkaügyi hivatalban ígértek neki. Inkább hazajött, s vállalta azt
is, hogy fél évre kiiratkozik a rendszerből. Mint
mondja, most heti szinten kijár Bécsbe újságot
árulni, s a szükséges bevétele így is megvan.
Még használt autóra is tellett. Egyébként meg
nincs azon semmi csodálkoznivaló, hogy egyre
több a szerb, a román, az albán vagy az ukrán
vendégmunkás. Rimaszombatban nemrég a focicsapatban megfordult egy brazil játékos is.
Szállást és napi háromszori étkezést biztosítottak a számára, ami számára így is maga a menyország volt, s így vannak ezzel a régióban dolgozó ukrán orvosok is, akik így is a többszörösét
keresik mint odahaza, míg a helyiek vonulnak
nyugatabbra.
Ahogy sokszorosan igaz az is ebben a régióban,
hogy aki dolgozik, az nem ér rá pénzt keresni.
Másik ismerősöm hivatalban dolgozik immár
20 éve, havi 550-600 eurót visz haza, s mivel
az a bizonyos „haza” 40 kilométerre van a járási székhelytől, a maximum 600 euróból minimum 150 eurót a buszozásra költ. S most mégis
boldog, mert állítólag januártól tíz százalékkal
megemelik a közalkalmazottak fizetését. Arról
viszont még csak álmodni sem mer, amit egy
friss EU-s kimutatásban olvashat, hogy szép hazánkban 14,2 € az átlagbér óránként. A minisztériumokban talán. S amíg rohad a klímamentes
szocreál beütésű irodában, s azon gondolkodik,
miből fizesse ki a számláit, addig azok, akik
aktivációs munkán tengetik az életüket, vagyis tengnek-lengnek, s szabad idejükben bécsi
polgártársaik támogatását veszik igénybe, épp
„plasztablakot” szereltetnek be, s röhögnek a
képébe: ennyiért dolgozol? nem épp semmiért…
Juhász Dósa János
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Bemutatkozik:
A Boglárka Gyermek Néptáncegyüttes

Az együttes 2001 szeptemberében alakult Feled Község Önkormányzatának a támogatásával,
Veréb Gyöngyi és Veréb Csaba
vezetésével. Az azóta eltelt évek
alatt a tagok kicserélődtek, az
együttes jelenlegi tagjai 8-13 éves
gyerekek, akik között más iskola
tanulói is megtalálhatóak.

„Legfőbb feladatunknak tartjuk a
gyermekek népi hagyományokkal,
néptánccal, népi mondókákkal, népdalokkal, népi mesterségekkel történő megismertetését” – vallja magukról Gyöngyi tanító néni.
2005-ben részt vettek az Erdélyi
Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Találkozóján Sepsiszentgyörgyön. Sikerrel szerepeltek Dunaszerdahelyen, ahol elnyerték a 31.
Duna Menti Tavasz különdíját, továbbá az Eszterlánc Gyermek Néptáncfesztiválon, ahol bronzsávos
minősítést kaptak. Több alkalommal
részt vettek az Egerben megrendezésre kerülő Szederinda Gyermek

colni is szeretek és szeretem a néphagyományt.
Mit kedvelsz a táncban?
Kimozdulhatok a hétköznapokból.

és Ifjúsági Néptánctalálkozón, a Somoskőújfalun megrendezésre kerülő
Gyermek Néptánctalálkozón és szerepeltek Tornalján, a Hagyományok
Napján. A környező falvakon kívül
felléptek Rimaszombatban, Füleken, Losoncon, Klenócon, Nyustyán, Rimakokaván és Buzitán is.
2017 november 25-én nagysikerű,
Örömtánc című műsorral mutatkoztak be a helyi közönségének. 2015
óta Boglárkás Napközis Tábort is
szerveznek, ahol néptánccal, kézműves foglalkozásokkal teszik tar-

talmassá a nyári szünet egy hetét
az érdeklődő gyerekek számára.
„Műsorunkban szerepelnek somogyi, magyarbődi, tréfás verbunk és
medvesaljai táncok” – tájékoztatott
bennünket az együttes repertoárjáról
Veréb Gyöngyi.
Megkérdeztük Nagy Máté ötödik
osztályos diákot is, aki már négy éve
tagja a néptáncegyüttesnek.
Miért kezdtél el néptánccal foglalkozni?
Mivel a mozgás a lételemem, tán-

Józanság, ellentétek, derű – Medgyaszay István építészete – volt a címe
annak a kiállításnak, amelyet júliusban láthattak az érdeklődők
a rimaszombati Csillagházban.
A Szeghalmy Bálint Építészeti Alapítvány és a Szlovákiai Református
Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja szervezésében
rendezett kiállítást Krcho János, Forster Gyula-díjas építész, a Kassai
Műszaki Egyetem Művészeti Karának építészeti tanszékvezetője nyitotta
meg. Medgyaszay 1877. augusztus 23-án, Budapesten, Benkó István
néven született. Édesapja, Benkó Károly, az Állami Ipariskola tanára,
építőmester, építész volt. Édesanyja, Kolbenheyer Kornélia volt, Kolbenheyer Móricz soproni evangélikus lelkész leánya. Medgyaszay István
tanulmányai alatt még születési nevét használta, 1906-ban vette fel anyai nagyanyja családnevét.1893
és 1896 között az Állami Ipariskola növendékeként tanult, 1898-ban érettségizett. 1904-ben fejezte be
egyetemi tanulmányait, ezek után népművészeti gyűjtőutakra indult. 1915-ben feleségül vette Martinovich Gabriellát, házasságukból három leánygyermek született. 1959. április 29-én hunyt el, a Farkasréti
temetőben helyezték örök nyugalomra. Medgyaszay István az egyetemes építészethez való hozzájárulást
a magyar nemzeti építészet megteremtésében látta. Eszménye a görög művészet, mely a keleti és európai kultúrák eredményeit ötvözve alakult nemzeti művészetté, egyúttal az európai kultúra forrásává.
A bécsi szecesszióból induló építész a népművészetben felfedezi a konstrukció és a díszítés összetartozását, mely elvet a vasbeton szerkezetek formálásánál is felhasznál. A magyar építészet útját az európai
funkcionális és szerkezeti progresszió, a saját hagyomány s keleti előzményeinek társításában látta.

Milyen érzés a többiekkel a nagyszínpadon táncolni?
Ebben a csoportban sok jó barátom
van, ezért nem is szoktam izgulni
fellépés előtt. Én megbízom bennük
és így a tánclépések is jobban sikerülnek. Szeretem még a jó közönséget is, ha megtapsolnak.
Mindig ilyen aktív vagy?
Általában.
Tudjuk, hogy szeretsz sokat beszélni. Akkor is sokat beszélsz,
amikor táncolsz?
Ha táncolok, nem beszélek, mert lefoglal a tánc és az éneklés, s olyankor több haszon van belőlem.
Szekfű Andrea

Dusza István
Nyár esti mélázás
Nyár este van, s a csend nyugtat.
Bóditó illet szivárog a légen át.
De az ember még sokáig nem alhat,
mert örömök, gondok sajtolják agyát.
A fáradt izmok ernyedve lógnak.
Új erő érik vékony hajszálerekben.
De a gondolatok a végtelenbe nyúlnak,
sebesen, mint futótűz a száraz réteken.
Csend s a nyomasztó magány zuhant rám.
A falu pihen, az élet egy éjszakára megáll.
De holnap új gond, egy új nap vár,
tele teherrel, mégis a remény nem száll.
Igen. Mindig új nap érkezik szerényen.
Akarva-akaratlanul jön s rövidül az Élet.
De nem félek tőle, ki fenyegetően
int az összes ember felé, mert szép az Élet.
Szép az Élet, örömök, gondok helyet cserélnek.
Biztatnak ez új nap előtt, mint máskor.
Felállok. A barackfa ágai susognak,
s a félhomályban a kaput bezárom.
Gömöri Hajnal, 1969

Rimakokaván, a Línia Üdülőközpontban immár 33. alkalommal rendezték meg a Letavy Alkotótábort. A több 400 résztvevő 18 alkotóműhelyben (festészet, kerámia, hulladékművészet, bábozás,
színészet, performansz, rádiózás, extrém írás stb.) pallérozódhatott, ahol neves szakemberek vezetésével sajátíthatta el egy-egy művészeti ág kulisszatitkait. Az idén több magyarországi szakember,
így Cene gál István, Vizi Mária, Simor Ágnes, Pettendi Szabó Péter is oktatott, de Csehországból,
Lengyelországból és Szlovákiából is érkeztek előadók (Marek Majeský, Jana Oľhová, Vlado
Janček, Laco Cmorej). Az alkotótáborban készült alkotásokat szeptemberben a rimaszombati
Városi Művelődési Központ Ganevia Galériájában is megtekinthetik.

Hagyományőrző jelleggel FreeRockFest-et rendezett az ajnácskői-balogfalai Ramses Zenekar
az ajnácskői szabadtéri színpadon.

Gömöri Hírlap

Bőséges három nap a XXVIII. Palóc Napokon

Hét helyszínen, harminc program közel 260 résztvevővel – röviden így foglalhatjuk össze a
füleki XXVIII. Palóc Napokat
(egyúttal Városnapokat). A rendezvénysorozat már hagyományosan a romák bemutatkozásával kezdődött, multikulturális
megnyitóval és kiállítással folytatódott, s a Csárdáskirálynő című
nagyoperettel zárult.

A város első írásos említésének 772
évfordulóját ünnepli idén Fülek
Városa, s az idei ünnepségsorozat
annyiban eltért a már megszokottól, hogy a művelődési központ felújítása miatt a rendezvények nagy
részét a Városi parkban illetve a
Várudvaron rendezték meg, de az
idén is volt bortúra a pincesoron
és barlangtúra a nemrég felfedezett
vár alatti barlangokban.
A tikkasztó hőség rányomta bélyegét a rendezvényre, s a parkban
vízpárakapu fogadta a látogatót.
Ahogy az elmúlt években, az idén
is a romáké volt a nyitóprogram,
amelyben helyi tehetségek mutatkoztak be. A művészeti alapiskola
mellett a közösségi központ tehetséges diákjai léptek fel, láthattuk
többek között Botos Renátót (több
felvételével is találkozhatunk az
egyik videómegosztó portálon), aki
annak idején a Snétberger Zenei
Tehetség Központban bontogatta
a szárnyait, s ma már zeneiskolai tanárként oktatja a fiatalokat.

Bari Ármin viszont még csak 12
éves, de már szintén második éve
látogatja Snétberger Ferenc táborát, s Bogdán József társaságában
gitárjátékával most is elbűvölte a
közönségét. Rajzversenyt is hirdettek a Palóc Napok alkalmából,
s kerültek voltak a verseny középpontjába. A műsor elején Agócs
Attila is üdvözölte a jelenlévőket,
s mint elmondta, nagyon fontosnak
tartja, hogy a füleki lakosság egyre
nagyobb részét kitevő romák is bemutatkozhatnak. Nem hiányozhatott a fellépők közül Génya Ferenc,
aki a közösségi központon belül
sok-sok tehetséges roma gyerekkel
foglalkozik (másnap a rakottyási
falunapon is találkozhattak vele
rajongói), míg az első műsor sztárvendége Takács Nikolas volt, s ő
volt az, aki megfogalmazta a szép

számmal megjelent nézőközönség
lehetséges jövőképét: „Álmodjatok nagyokat és higgyetek magatokban, mert ha kitartóak vagytok,
egyszer teljesülni fog az álmotok, s
akkor majd úgy ébredtek fel, hogy
azt csinálhatjátok, amihez kedvetek
és tehetségetek van.”
A képviselő-testület ünnepi ülésén adták át az idei elismeréseket.
A városdíjra jelölést tehettek a
képviselő-testület mellett működő
bizottságok, de civil szervezetek
és magánszemélyek is. Az idei Városdíjat Makainé Simon Katalin, a
Melódia Női Kar karnagya kapta.
A kórus nemcsak Fülek kulturális
életének jeles képviselője, hanem
Szlovákiában és külföldön is folyamatosan öregbíti a város hírnevét.
Az idén hárman kapták meg a Város Polgármesterének az elismeré-
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sét, Reisz András meteorológus (lapunk egykori munkatársa), Horváth
Zoltán a füleki Roma Polgárőrség
létrehozásában szerzett elévülhetetlen érdemeiért, míg Pavel Krpeľan,
a Matica slovenská füleki helyi
szervezetének vezetőségében végzett áldozatos munkájáért.
Nincs Palóc Napok kiállításnyitó
nélkül, s nem volt ez másképp az
idén sem. Az idei „kitüntetett” alkotó az októberben 50. születésnapját ünneplő, s szerte a nagyvilágban
elismert képzőművész, Kovács
Péter Garp, aki fényképhű, nagy
méretű képeit személyes vallomásaival, verseivel is megfűszerezte.
A tárlatot a Hajni és a Fiúk tették
még hangulatosabbá (őket másnap
Ajnácskőn is láthattuk), s végre
nagyon kellemes klíma fogadta a
tekintélyes nézősereget. A tárlat
november 9-ig látogatható.
A megnyitón a helyi magyar és
szlovák együttesek mellett az indiai
Shilpagya néptáncegyüttes is fellépett, míg a várudvaron a Modus
memory a BONBON és a Piramis
várta az ünneplőket. A pénteki előadásra azok, akik június végéig befizették az adójukat, ingyenjegyet
igényelhettek.
Másnap a gyerekeké, a bor- és a
barlang szerelmeseinek kedveskedtek, s a Palóc Napok hagyományosan szentmisével, körmenettel és
futballmérkőzéssel zárult.
Kép és szöveg: jdj

Vaga Banda, a Haraszti ikrek és sanzonest Ajnácskőn

Ügyes szervezésről és kecsegtető
családbarát műsorkínálatról tanúskodik, hogy az ajnácskői Váraljai Fesztivál iránt idén minden
eddiginél nagyobb volt az érdeklődés.

A szervező, a Csemadok helyi
alapszervezete immár a 15. Váraljai Fesztivált rendezte Ajnácskőn.
Színes program és számos fellépő
várták az érdeklődőket, akiknek
a száma meghaladta a hétszázat.
„Először hívtuk meg a Vaga Banda gólyalábas csapatot Miskolcról,
akik úgy lenyűgözték a közönséget,
hogy csak néztünk. Tavaly is az volt
a legnehezebb része a fesztiválnak,
vajon hogyan is kezdjük el a programokat. Az esti koncertek fellépői
már adottak voltak, természetesen
mindenki a környékünkről, viszont
el kellett dönteni, ki legyen a legelső” – meséli érdeklődésünkre Mikó
Alexandra, a Csemadok ajnácskői
alapszervezetének elnöke. Majd
így folytatja: „Eszembe jutottak
a cirkuszi mutatványosok, ebben
a témában kezdtem keresgélni, és
nagy örömömre megtaláltam őket.
A közönségcsalogatás az ő nevükkel, videóikkal, elefántjukkal sike-

rült. Aztán már ment minden sorjában, de szerintem mégis ez volt
a legérdekesebb gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt.”
A műsorkínálat láttán sokan felkaphatták a fejüket, hogy a legendás
Haraszti ikrek is Ajnácskőn lesznek. Nemrég a Palóc Világtalálkozón gyönyörködhettünk bennük, a
rendezvény kulturális nagykövetei
voltak. „A Haraszti ikrek sem először léptek fel nálunk” – mondja
Mikó Alexandra. Mint megtudtuk,
két évvel ezelőtt, szintén a fesztivál keretein belül, egy fotókiállítás
megnyitóján csilingelt a hangjuk
mindenkit elvarázsolva. Most sem
történt másként.
Ugyanígy a sanzonest is újra megtöltötte a kultúrházat. „Rák Viktória
és Vadkerti Imre járt nálunk máskor

is, de Derzsi György hangja és Lakatos Róbert, Novák Csaba és Kuti
Sándor hangszerei is elbűvölték a
közönséget, többször is visszatapsolták őket. A sanzonest előtt a Rajzolok Feszt Ajnácskőről elnevezésű gyermekrajzpályázat alkotásait
értékeltük. Minden rajz más és más
volt, olyan szempontból mutatták
be Ajnácskőt, amit sokan irigyelhetnének. Ezért a döntésünk alapján minden gyerek az első helyen
végzett” – tájékoztatott bennünket
Mikó Alexandra.
A Csemadok helyi alapszervezete
egyre több tapasztalattal lát hozzá
az ilyen családias rendezvények
szervezéséhez. „Ezért is lett ilyen
sikeres az idei. Természetesen mindig vannak és lesznek apróbb hibák,
de azokat a következő alkalmakkor

igyekszünk kiküszöbölni. A fellépők és a közönség véleménye
szerint profi módon megszervezett, színvonalas programkínálattal
álltunk elő. Ez számunkra nagyon
sokat jelent, mivel szabadidőnkből,
saját akaratunkból szervezünk minden programot. Így bátran kijelenthetem, hogy lesz folytatás, jövőre
megrendezzük a 16. Váraljai Fesztivált” – ígérte a fiatal elnöknő.
Pósa Homoly Erzsó
(www.felvidek.ma),
fotó: Rabec László
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Két új „gömöri” könyvvel is gazdagodott napokban a regionális
könyvpiac, Farkas Ottó a Beszédes múlt könyvek sorozatban ezúttal regénnyel jelentkezett, míg a
Tompa Mihály Kulturális Egyesület új kiadványa a gömöri csipke
történetét mutatja be.
A két kötet megvásárolható a rimaszombati Tompa Mihály Könyvesboltban. S aki szeptember 14-ig
helyesen válaszol azon kérdésünkre,
hogy melyik faluban él és alkot Farkas Ottó, az új regény dedikált példányával lehet gazdagabb.

Farkas Ottó
Mindenhol van egy híd
Az Élet írta történetek sorozat
legújabb
igaz
történetében
egy felnőtt férfi
mesél gyermekkoráról és fiatal
éveiről.
A sors nem mindennapi akadályokat gördített eléje; édesapját nem
ismerte, édesanyja háromévesen
lemondott róla, gyermekotthonban
nevelkedett, ahol azonban nagy
szerencséjére rendkívül segítőkész
pedagógusokkal találkozott. Sokszor került bajba, ám minden nehéz
helyzetből talált kiutat, akadályokon
átívelő hidat. Nagy csibész volt, szerelmei sem mindig a korosztályából
kerültek ki, igaz, sokszor nem is ott
kereste őket. Mindezekről őszintén
vall a könyvben és azt sem titkolja,
ha visszamehetne az időben, nagyjából hasonlóképpen élné az életét,
csupán néhány fejezeten változtatna.
Bevezetőféle
Serdülőkoromban este az ágyamban
sokszor végig gondoltam, életem
során vajon hol hibáztam, mit rontottam el? Eltűnődtem, miért jutott
nekem hányatottabb sors, mint velem egykorú ismerőseimnek? Miért
hagyott intézetben szülőanyám háromévesen, amikor még nem tudhatta, milyen leszek nagykoromban;
erős vagy gyenge, okos vagy kevésbé fogékony a tudományokra?
Szavakkal nem tudnám leírni a gondolatokat, amelyek vér szerinti szüleimről akkoriban eszembe jutottak.
Düh, vágyakozás, ábránd, kívánság,
minden sorban egymás után. De a
gyermekkori gondolatokat, ábrándokat, vágyakat hiába is magyaráznám, ezeket csak azok érthetik meg,
akik velem hasonló sorson osztoznak.
Évekig gyermekotthonban nevelkedtem, ennek ellenére szerencsés

hu.rimavskasobota.sk

Új könyvek a gömöri piacon
fickónak mondhatom magam, mert
az intézetekben eltöltött évek után
olyan emberek fogadtak örökbe, akik vigyáztak rám, szerettek
és saját gyermekükként neveltek.
Az első perctől, hogy hozzájuk kerültem, édesanyának és édesapának
szólítottam őket, s ez nem csupán a
tisztelet jele részemről, ami szerintem nekik egyébként is kijár. Ezt a
megszólítást tetteikkel, rólam való
szüntelen gondoskodásukkal tényleg kiérdemelték.
Különös, hová kalandoznak néha az
ember gondolatai. Magányos estéken eszembe jutnak a gyermekévek
emlékei, a pillanatok, amelyek boldogsággal töltöttek el, meg azok is,
amelyek bánatot okoztak.
Eléggé problémás gyerek voltam,
ez tagadhatatlan, s ha felidézem az
elmúlt évtizedeket, gondolatban újra
átélem a csínyeket, amelyeket elkövettem és a megpróbáltatásokat,
melyek gyakran értek, s amelyek
felnőttkoromra lélekben megerősítettek.
Nem tudom, miért van az, hogy
noha az ember élete során szépet
és jót egyaránt megél, magányában
töprengve a múltról mégis először
az apró bosszúságok jutnak eszébe.
Így vagyok ezzel én is. Mindent
egybevetve, életem során megjártam
a poklot és a mennyországot, megtapasztaltam a jólétet és a nyomorúságot, nem vagyok szegény, se gazdag,
de elégedett. Számomra az élet így
majdnem tökéletes.

A gömöri csipke története
A Tompa Mihály
Gömöri
Kulturális
Egyesület (sorozatszerkesztő:
Zs. Ujváry Mária) Alkotók és
alkotások című
sorozatának 18.
darabjaként
II., bővített kiadásban látott napvilágot Neszádeliné Kállai Mária
A gömöri csipke című munkája.
Neszádeliné Kállai Mária népi iparművész, a Népművészet Mestere,
csipke és viseletkészítő, aki Debrecenben született, de gyerekéveit
Miskolcon és Tardonán (itt bujkált
annak idején Jókai Mór) töltötte.
A kézművesség szeretete a művészi
pálya kezdetére vezethető vissza,
amikor
gyermekgondozónőként
dolgozott. Már ekkor készített textiljátékokat, hogy a gyermek az adott
feladatra motiválódon. A kismesterségek szinte minden műfajában

tevékenyen részt vesz: szőttest, hím- között csatlakozott a Csipke Műzést, gyöngyből ékszereket, csuhé- helygaléria létrehozásával, élő haból babát készít, vesszőből kosarat gyományt teremtve ezzel a csipke
fon, agyagból edényeket formáz a tanításának. A most megjelent másotanítványaival. 2000-től a tokaji mű- dik kiadás bemutatja tanítványainak,
vésztelep csipke és viseletkészítők valamint a műfaj hazai alkotóinak
alkotótáborának szervezője és egyik legszebb munkáit – írja az alkotóról
szakmai vezetője. Ugyanebben az illetve a kötetről a sorozat szerkeszévben a belgiumi Bruggében ren- tője, Zsuponyóné Ujváry Mária.
dezett nemzetközi csipkepályázaton
Juhász Dósa János
első díjat kapott. A vert csipke és
viseletkészítés műfajában mesterremeket alkot, páratlan
Danyi Zoltán
szépségű csipkéket
cigány gyerekek
köszönhetünk neki.
2008-ban a Népműmár majdnem haza tértek képzeletük
vészet Mestere díjban
minden perce szabadságra szeretetre várt
részesült értékmegőra táboron belül sok gyermek cigány volt...
látták a jövőt mert közöttük volt Istenük
ző hagyományteremsok anyában apában egyidőben éjjel vagy
tő tevékenységéért.
nappal a lélek egyesült megölték őket s
A putnoki Gömöri
gyermeküket mások siratták az embertelenséget
Múzeum gondozásáúgy fájt minden céljuk az élet hogy az égiek
ban 2001-ben jelent
csak ámultak miként hullottak a csillagok
meg a Gömöri csipke
könnyeik egy-egy ima után a mennyek országában
című kötete, amely
áztatták az oltárt vérük élő áldozat oly rémület lett
átfogó képet ad a
miként az ábrázat a gyermeteg eggyé lett a tűzzel
és a füst mi bántja még szemünket Istenem maró
műfaj történetéről.
fájdalomban égig ért most gyermekünk nem hiszi
2003-ban megalakulhogy az ember bűnben meddig megy el ha nincs
tak a Népművészeti
méltósága milyen változó lehet ha hagyja veszni
Műhely-Galériák
azt mi elrendeltetett hogy szeresd felebarátodat
Magyarországon,
úgy mint önmagadat ez a második parancsolat
amelyhez
Kazincha kivégeztek valakit azt mondták háború van
barcikán Neszádeliné
mit tehetek? azt hogy szeresd Istenedet teljes
Kállai Mária elsők
szívvel erőddel elméddel mert ez a jó rendelet!

Játsszon ismét a Tompa Mihály Könyvesbolttal

A nyári szünet után ismét
folytatjuk
játékunkat a
rimaszombati
Tompa Mihály Könyvesbolttal,
amely
iskolakezdésre
is
bőséges
választékkal várja az olvasókat.
Sőt, ne feledjék, az aktuális belépőket is itt vásárolhatják meg
elővételben, kedvezményesen.
Nyári kérdésünkre (Mi Szomolai
Tibor új, a dunaszerdahelyi maffiát bemutató kötetének a címe?) a
helyes válasz természetesen A klán
volt. Sorsolással 10 eurós könyvutalványt nyert Tóth Erzsébet
rimaszombati olvasónk, aki nyereményét december végéig vásárolhatja le a könyvesboltban.
A Tompa Könyvesbolt nyári toplistája:

4. Jordan B. Peterson:
12 szabály az élethez
5. Sally Christie:
A király kurtizánjai
6. Dr. Csernus Imre: A harcos
7.-Durica Katarina: A rendes
lányok csendben sírnak
8. Fejős Éva: Csak egy tánc
9. Heather Morris:
Az auschwitzi tetováló
10. Szomolai Tibor: A klán

1. Laila Shukri: Perzsa szerelem
2.-Giordano Raphaelle: A második életed akkor kezdődik, amikor
megérted, hogy csak egy van
3. Danielle Steel: Veszélyes játszmák

Kérdésünk: Ki ő? Válaszaikat
szeptember 14-ig e-mailben
(gomorihirlap@rimavskasobota.
sk) vagy postai úton (979 01 Rimaszombat, Svätopluk u. 9.) várjuk.

Augusztusi kérdésünk: Augusztus 16-án emlékeztünk a XX. századi magyar irodalom egyik legegyénibb hangú költője születése
90. évfordulójára, aki olyan műveket hagyott az utókorra, mint az
Apám, A tékozló ország, Harc a fehér báránnyal, Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb vagy
A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából. Bartók Béla
hamvainak hazatérése alkalmából
A hazatérő halott című poémájával
jelentkezett.
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Legutóbbi számunkban már válogattunk Gömör és Nógrád nyári rendezvényeiből. A két hónap során számos fesztiválra,
falunapra, nyári táborra és tárlatnyitóra került sor.

Hanván és Miskolcon is Tompa Mihályra emlékeztek halálának 150.
évfordulóján. Hanván a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye és a
felvidéki Gömöri Református Egyházmegye lelkipásztorai közös megemlékezést tartottak, ahol Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese vázolta fel a nagy gömöri költő életútját. A gömöri kis
településen a költő sírja, valamint a templomkertben található mellszobra
mellett, megtekinthető az elmúlt évben megújult Tompa-emlékszoba is, ahol
korabeli jegyzőkönyvek, számadókönyvek és egyéb tárgyak láthatók, amik
a költői életútját, pályafutását mutatják be. Miskolcon, a Herman Ottó
Múzeum Galériájában Szívet cseréljen az, aki hazát cserél... címmel
Máger Ágnes Tompa Mihály illusztrációit bemutató tárlata nyílt meg
B. Kovács István felvezetésében. A tárlat szeptember elsejéig látogatható
még vasárnap és hétfő kivételével.

14. alkalommal (ebből negyedszer Füleken) rendezték meg a várudvaron azt a
táncszínházi workshopot, amelynek eredményeképp Vladimír Sadílek rendezésében Samo Chalupka A pojnoki janicsár című műve került közönség elé.
Az előadás a rimaszombati Művészeti Alapiskola közreműködésével készült.
A rimaszombati
Városi Művelődési
Központ gondolt a
magyar ajkú gyerekekre is, akiknek
Écsi Györgyi és Kováts Marcell Az élet
és a halál vize című
interaktív bábos
előadást mutatták
be. Nem maradhatott el a westernnap
sem, amelyre az
idén a Városkertben
került sor.

Feleden nagy sikerrel rendezte meg a Via Nova ICS Rimaváraljai
Szervezete a II. Anna-bált, amelyen bálkirálynőt is választottak.
Cserháthaláp Község Önkormányzata
a Tar Lőrinc Baráti
Körrel együtt szervezte meg az V. Palóc Világtalálkozót
augusztus 3. és 5.
között, amelyre több
gömöri szervezet is
ellátogatott.

A nyár a falunapok ideje is, Feledtől kezdve Nemesradnóton át Óbástban,
Harkácson Rakottyáson és Serkében is ünnepeltek. Serkében a falunap
keretében kilencedik alkalommal a SikeDa ifjúsági csoport szervezésében
főzőversenyt is szerveztek.

A Rimaszécsi Polgári és Vállalkozói Szövetség Polgári Társulás szervezésében a Rimaszécs–Susa erdei út átadásának tizedik évfordulójára emlékeztek.

Új felvétellel jelentkezett Botos Renátó hegedűs, a Heuréka Művészeti
Alapiskola tanára, akinek Budapesten forgatott videoklipjét az alábbi címen
(https://www.youtube.com/watch?v=Oc7VtX12y2U&feature=youtu.be)
nézhetik meg.
Összeállította: jdj, fotó: gecse, majoros, puntigan és a szervezők
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Augusztus 25.:
III. Barkó Virtus Napja
A Barkó Virtus Napja – Barkósági Parasztolimpia egy kiváló közösségi nap, amelyben
a vidámság, a szórakozás mellett megtalálható a népi hagyomány folyamata. Valamikor a
munkából alkottak „sportot”, a
munkakedv és a derű érdekében
virtusságot vittek bele a mindennapi, néha sok-sok verejtékkel
bíró foglalatosságba, mint pl. ki
tud többet kaszálni, ki bírja átpakolni a búzászsákot, stb.

A parasztolimpia ragaszkodik
az ilyen jellegű versenyszámok
kialakításához, a játék és a szórakozás az elsődleges cél, a megmérettetések célja sem a feltétlen
győzelem. Mindezek mellett hihetetlen mértékű közösségépítő- és
formáló ereje van!
A rendezvény fővédnöke: Menyhárt József, az esti program fő előadója: Derzsi György színművész; mellékprogramok: íjászkodás, lovagoltatás, paraszt
állatkert, traktorozás, motorozás, barkó viselet kiállítás, paraszttombola.

Szeptember 01:
Várlak Fesztivál Füleken

Szeptember 01.:
Felvidéki Kerecsenmotoros Segélytúra
Idén is megrendezik a Felvidéki
Kerecsenmotoros Segélytúrát,
amelyet ezúttal is jótékonysági
céllal szerveznek.
Gyülekező szeptember elsején,
szombaton a bánrévei határátkelőn. 11.00 órakor indulás Hanvára, ahol ellátogatnak Tompa
Mihály sírjához és megtekintik
Igo Aladár szobrászművész alkotásait. 13.00 órától városnézés Rimaszombatban B. Kovács István
vezetésével, 15.00 órakor a résztvevők Nagybalogon meglátogatják a rászoruló családot, 16.00
órakor érkezés Meleghegyre, ahol
a szállás lesz. 20.00 órától Helldiver koncert. Vasárnap 11.00 órától
istentiszteletre kerül sor a nagybalogi református templomban.
Bővebb infó: 0903/229 355.

Szeptember 02.
Romok-est a cukorgyárban
2006-ban bezárt a rimaszombati
cukorgyár. A cukorgyár épületének nagy részét azóta eldózerolták, 2015-ben a kéményt is eltávolították, s ez a sors vár a 26 méter
magas silóra is.
Szeptember másodikán, vasárnap 18.00 órától megnyitják a silót, s a Romok
újabb akciójára kerül sor az épületben. A performanszen közreműködik Veera Lohiniva akcióművész, Julo Fujak és Ian Mikyska zeneszerzők, Gabriela
Vermelho énekművész és Jan Kavan csellóművész.

Felhívások
Harmónia – Szlovákiai Magyar
Zenei Díj 2018-ban is
Szeptember elsején, szombaton a Füleki Várudvaron ismét megrendezésre kerül a VárLak Fesztivál.
Kapunyitás 18.00 órakor, az estet a füleki Jewels zenekar nyitja meg, majd
az Eurovíziós Dalfesztivál sztárja, Pápai Joci következik, akit az X-Faktor
egyik mentora, Tóth Gabi követ, az este fő attrakciója pedig a Tankcsapda
nagykoncertje lesz. Jegyek elővételben 12 euróba, helyszínen pedig, 15 euróba fognak kerülni, gyerekeknek pedig 6-tól 12 éves korig csupán 6 € a belépő ára. Idén csoportos kedvezményre is van lehetőség, ha elővételben valaki
megvesz 10 db jegyet, akkor 120 € helyett csak 100 eurót fizet.
Az elővételes jegyek megvásárolhatók: Füleken a városháza melletti Democolorban, Rimaszombatban a Tompa Mihály Könyvesboltban, Tornalján
a Tompa Mihály Könyvesboltban, Salgótarjánban a József Attila Művelődési
Központban.

Megemlékezés
Augusztus 28-án lesz öt éve, hogy örökre
eltávozott közülünk a szeretett férj,
édesapa, nagyapa,

Balog István
(Rimaszombat)

Akik ismerték, ezen a szomorú napon
gondoljanak rá szeretettel.
GH-59/18

Felesége, három lánya és fia a családjaikkal

Idén ősszel hetedik alkalommal adják át a
Harmónia Szlovákiai Magyar Zenei Díjakat.
A szervezőbizottság a gálaműsort november 17én, szombaton Naszvad község művelődési házában rendezi meg. A jelöléseket kizárólag elektronikus úton, az új, egyszerűsített jelölési lap
kitöltésével fogadják el szeptember 29-én, éjfélig.
A Csemadok Naszvadi Alapszervezete, a Szlovákiai Magyar Zenészek Egyesülete
(SZMAZE) és az ötletgazda, Lábszky Olivér énekes-dalszövegíró 2011-ben megalapította a Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díjat, melyhez hamarosan csatlakozott a
Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet és a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága. A jelölés egyszerűsítése érdekében 2018-tól a Harmónia-díj nem nevez meg kategóriákat, így a jelölőnek ezt nem kell meghatároznia, tehát könnyebbé válik azoknak
a jelölteknek a nevezése, akik nehezen behatárolható-, illetve több zenei műfajban is
alkotnak. 2018-tól csak olyan jelölt nevezhető, aki legalább a nevezési határidő utolsó
napjáig (jelen esetben ez szeptember 29.) betölti a 18. életévét.
Harmónia-díjra jelölhetők műfaji megkötés nélkül szlovákiai magyar zenészek, szólisták, zeneszerzők, zeneesztéták, zenekritikusok, hangménökök, zenei producerek,
zenekarok, együttesek csoportok, kórusok és egyéb zenei produkciók, továbbá olyan
szakemberek, akik kiemelkedő teljesítményükkel gazdagítják a felvidéki magyar
zenekultúrát. A könnyűzene, a világzene, a dzsessz és az énekelt vers műfajában a
legutóbbi három évben megjelent, eddig nem jelölt dalok is nevezhetők. Személy
esetében a jelöltnek magyar nemzetiségűnek és szlovák állampolgárnak kell lennie.
Zenekarok, együttesek, csoportok esetében a tagok döntő többségének magyar nemzetiségűnek és szlovák állampolgárnak, székhelyüknek pedig a Szlovák Köztársaság
területén kell lennie.
Harmónia-díjra jelölhetnek magánszemélyek, kulturális és nonprofit szervezetek a világ bármelyik pontjáról. Minden magánszemély és szervezet több jelöltet is nevezhet.
A javaslatot tevő köteles minimum 500 karakterben mellékelni a jelölt életrajzát, és
szakmailag megindokolni a felterjesztést. Politikai pártok, mozgalmak nem jelölhetnek. Harmónia-díjas egyének, zenekarok, együttesek, csoportok nem jelölhetők újra,
kivétel ez alól egy előadó vagy zenekar eddig nem nevezett saját dala.
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Forgon János harminc éve szervezi a járási futballéletet

Nevelőként kezdte a pályáját, de
pár tanárkodás után 1988 szeptember elsején a Járási Labdarúgó-szövetség alkalmazottja lett.
Akkoriban a Rimaszombati járásban 54 focicsapatban rúgták a
bőrt, ma két járásban mindössze
tízben. Forgon János júliusban
ünnepelte a 60. születésnapját,
s úgy döntött, hogy novemberben korkedvezményes nyugdíjba
megy. De azért még nem adja fel
teljesen, ellenőrként továbbra
is járja az I. (Fortuna liga) és II.
ligás pályákat, legutóbb Nagyszombatban járt, de több dunaszerdahelyi meccsnek is volt már
az ellenőre.
Ahogy a legtöbb fiatal, kamaszkorában ő is focizott és asztaliteniszezett,
játszott a rimaszombati B csapatban,
mégpedig Tibor Mattyasovszky vezetése alatt, aki szinte vele egy napon ünnepelte a 70. születésnapját, s
mint Forgon János mondja, nélküle
évtizedekig elképzelhetetlen volt a
rimaszombati ifjúsági foci. Később
vele ment Péterfalára is, de egy rövid ideig játszott Várgedében is.
Egy véletlen kosaras sérülés után
már nem volt igazi a bokája, így a
focit kénytelen volt abbahagyni, de a
pingpong egy ideig még maradt. Ja,
és a néptánc is, amellyel még a Šrobár utcai alapiskolában (ma Tompa
Mihály Alapiskola) ismerkedett
meg, ahol Kamarás Erzsébet vezetésével működött néptáncegyüttes, később évekig a Gömör Néptáncegyüttesben táncolt Ádám Lajos vezetése
alatt, s mindkét együttessel számtalan helyen megfordultak, így jártak
Zselízen és Gombaszögön is, előbbi
helyről az első helyet is elhozták.
Kamarás Imre hívására két évig a
gömörhorkai cellulózüzem mellett
működő néptánccsoportban rótta, s
a táncnak köszönheti a feleségét is,
akinek táncot tanított. Miután megnősült, s egyre több gondja volt a
bokájával, a foci és az asztalitenisz
után a néptánc is háttérbe szorult,
de azért, ha hívták egy szalagavatóra, akkor az azokra való felkészítést
még örömmel elvállalta.
Nevelői pályáját Harkácson kezdte,
majd Rimaszombatban folytatta, a
mai Munkaügyi Hivatal épületében
működött építőipari kollégiumban,
ahol 110 gyerek volt a felügyeletére
bízva. Akkoriban az iskola szlovák
diákjainak biztosított szállást a kollégium, a magyar oktatás ugyanis
Losoncon működött. 1979-ben egy
rövid ideig kőfaragók mestere lett,
majd a Mezőgazdasági Szakközépiskolában lett sportreferens. Vagyis
szervezte az iskola sportéletét, szakköröket vezetett, s mivel az iskolá-

hoz tartozott a kövecsesi kihelyezett
tagozat is (itt zajlott a magyar nyelvű oktatás), hetente egy alkalommal
itt még taníthatott is, testnevelést
és honvédelmi nevelést, szervezte
a sportköröket, a délutáni sportfoglalkozásokat, s még tánccsoportja
is volt, kizárólag lányokból. Marian
Majer igazgató nagyon ragaszkodott
hozzá, s még főiskolára is szerette volna elküldeni, de az élet végül
másképp akarta. A Járási Labdarúgó-szövetség keresett szervezőtitkárt, s végül rábeszélték. Ő maga
sem gondolta volna, hogy kereken
30 évet tölt majd ezen a poszton.
Igaz, teljesen mások voltak akkor
a feltételek, s olyan legendás kollégákkal dolgozhatott együtt, mint
Igor Antal, Tóth Géza vagy Balajthy
Dezső. A Járási Testnevelési Szövetség szervezi 1967 óta a régió legjobb
sportolóinak kiértékelését is.
Amikor a szövetséghez került, még
a Járási Testnevelési Szövetséghez
tartozott egy csomó más sportág,
így például a sakk, az asztalitenisz,
a turisztika, röplabda, cselgáncs,
birkózás vagy a teke. Mára ezek közül mindössze a foci és a turisztika
maradt, a többiek önállósultak vagy
megszűntek. Falun alig maradt valami hírmondónak, pár éve az asztaliteniszben négy járás összefogott, ma
már a központ Losoncon van, de a
járásból egyedül már csak Gömördétérben működik csapat.
Ahogy szép lassan megszűntek a
focicsapatok is. 1988-ban 54 csapat
működött, amelyek három osztályban rúgták a bőrt. A most induló
2018/19-es idényre 10 csapat maradt
két járásra (a Rimaszombati mellett
már a Nagyrőcei is ide tartozik), s

6 ifjúsági alakulat. Annak idején
gazdag szövetkezetek és vállalatok
támogattak egy-egy csapatot, mára
leginkább csak az önkormányzatok
maradtak támogatóként, de nem is
ez a legfőbb baj. A fiatalok többsége
elhagyta a járást (a régióban nincs
főiskola sem), s egyre kevesebb fiatal akar focizni. A falvak többségében egyre több a roma is, akik szeretnek ugyan focizni, de nem eléggé
kitartóak. De még így is nekik köszönhető, hogy el tudják indítani a
bajnokságot, hisz Nemesradnóton,
Jolsván vagy Rimaszécsen nagyrészt roma fiatalok fociznak. „Fáj a
szívem, ha végigjárom a vidéket, s
látom, hogy méretes gaz lepi el az
egyes falusi pályákat” – mondja, s
hosszasan sorolja azokat a falukat,
ahol valamikor remek focicsapat
működött: Péterfala, Gesztete, Tajti,
Egyházasbást, Almágy, Balogfala,
Korlát, Várgede, Gortva, Hanva,
Harmac, Szútor, Bellény – s még
hosszasan folytathatnánk. Egyszerűbb felsorolni azokat a falvakat,
ahol még működik csapat, mint
Feled vagy Ajnácskő. Szinte ennyi.
A pár éve alakult Felvidéki Labdarúgó Bajnokság legalább pár helyen
visszahozta a focit a köztudatba,
igaz, itt elég 7-8 játékos, s maga a
bajnokság is pár hónap alatt lezajlik.
Elfogyóban vannak a játékvezetők
is, akik egyre több verbális és fizikai
támadásnak vannak kitéve. Járási
szinten nincs korhatár, így Ján Ivanik spori még hetvenen felül is aktív.
Tavaly generációs váltás zajlott le
a szövetségben, új elnök és új elnökségi tagok kerültek a vezetésbe,
s bár a váltás elkerülhetetlen volt,
Forgon Jánost mégis megviselték a
történések, s ez is hozzájárult ahhoz,
hogy kihasználta az első lehetősé-

get, s a nyugdíjas létet választotta.
Ez természetesen nem jelenti azt,
hogy felhagyna a focival, hiszen
már évek óta I. és II. ligás ellenőrként dolgozik, s járja az országot.
Legutóbb Liptószentmiklóson járt
II. ligás meccsen, de előtte Nagyszombatban volt az aranyosmarótiak
elleni mérkőzésen, ahogy több alkalommal járt már Dunaszerdahelyen
is. Egészen különleges a hangulat
az ottani meccseken, s ezt azért is
emeli ki, hisz bár évtizedek óta többnyire szlovák kollégákkal dolgozik
együtt, mégsem tapasztalta soha,
hogy lenézték volna a magyarságáért. „Nemcsak én, de Tamás fiam is
magyar alap- és középiskolát végzett, s ma elismert kardiológus Besztercebányán” – mondja büszkén, s
külön kéri, hogy ebben a cikkben
is köszönetet mondjon a feleségének (tíz éve ápolónőként dolgozik
Ausztriában), aki zokszó nélkül elviselte, hogy alig volt olyan hétvége,
amikor otthon lett volna. „Mi még a
nyári kirándulásainkat is télen tudtuk le” – jegyzi meg mosolyogva.
S a Gömöri Hírlap szerkesztőjeként
ne feledjem, hogy évekig közösen
szerkesztettük a lap sportoldalát is,
a vasárnap estéket általában együtt
töltöttük az eredmények és kommentárok megalkotása közben, amiért utólag is nagy-nagy köszönet.
„2020-ig van élő engedélyem az ellenőri funkcióra, de elvileg 70 éves
koromig járhatom a pályákat egyegy kollégámmal. Utóbbi a játékvezetőket ellenőrzi, míg én a szervezési viszonyokat, milyen állapotban
van a pálya, hogyan viselkedik a
közönség, s egyéb, a szervezéssel
kapcsolatos feladatokat. Egyetlen
hátránya ennek a posztnak, hogy a
régióban nincs I. és II. ligás csapat,
legközelebb Kassán, Besztercebányán, Garamszentkereszten van, így
nagyon sokat kell utazni” – vázolja
teendőit a jubiláló Forgon János,
aki azt is elmondja, hogy támogatja
a tervezett fociakadémia létrejöttét,
de szerinte is tisztázni kell a pontos részleteket. A Területi Labdarúgó-szövetség új irodája is az MŠK
épületében székel majd, leendő
utódja már ott fogadja a partnereit.
Ha a tervek megvalósulnak, akkor a
fociakadémia a falusi tehetségeket
és az ottani fociklubok működését
is tudja majd támogatni, ami nélkül
a regionális foci halálra van ítélve.
„S ha igénylik a segítségem, akkor
szívesen állok a rendelkezésükre”
– mondja Forgon János, akinek utólag is nagyon boldog születésnapot
kívánunk.
Juhász Dósa János, fotó: archív
(a kép Dunaszerdahelyen készült)
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Két mérkőzésen csak egy pont
Fotó: gecse

Rimaszombatban került megrendezésre augusztus 11-én a
Közép-szlovákiai kupa 3D íjászversenyének 5. fordulója a Bástya
Íjász Klub szervezésében.
Ezen a versenyen szlovákiai és magyarországi sportolók vettek
részt a nekik készített elég nehéz pályán, melyen a maximális táv
70 m volt. Miután Rimaszombat polgármestere, Šimko József
megnyitotta a versenyt, megkezdődött a 20 lőállás leküzdése a
résztvevők számára. A hazai versenyzők a következő eredményekkel zártak: Dancs Luca, Dávid Márta és Bukovszky Krisztina az
első helyen végeztek, Feledy Mihály második lett, míg Hegedűs
László az előkelő harmadik helyen végzett.

Két győzelem (Csaca, Námesztó) után gyengén folytatta III. ligás őszi szereplését a rimaszombati MŠK csapata, amely előbb a tavaly még II. ligás zólyomiak
ellen idehaza 280 néző előtt csak 1:1-es döntetlent ért el, majd a tavaly harmadik helyen végzett Liptóújváriaktól kapott ki idegenben 2:0 arányban. Folytatás
augusztus 25-én, szombaton 16.00 órátol idehaza a Piszár József vezette újonc poltáriak ellen.
Bár csak megjelenésünk napján, augusztus 22-én kerül sor a Városi Képviselő-testület
újabb rendkívüli ülésére, amelyen a polgármesteri vétó feloldása a tét, a város vezetése
már előzetesen megállapodott a Borsodsport Invest Kft-vel abban, hogy a város a telkek átadása helyett, 30 éves hosszú távú bérleti szerődést köt a miskolci kft-vel, s így
elhárult az egyik legnagyobb akadály az MFA Academy létrehozása elől.

Felhívás
Verséneklő Együttesek X. Országos Fesztiválja

Megszerezte az ISKA
világbajnoki címét
Szajkó János a 70
kilósok között
Ingolstadtban.

Nyolc ország 38 klubjának 350 versenyzője vett részt a 48. alkalommal megrendezett
nagymihályi ifjúsági cselgáncstornán,
amelyen a rimaszombati Lokomotíva
színeiben versenyző Natália Gažiová a
40 kilósok mezőnyében az idősebb diákok
között aranyérmes lett. Az idősebb diákok
kategóriájában versenyzett a 66 kilósok
között Lukáš Koóš is, aki bronzérmes lett,
míg Balog Róbert az ötödik helyen zárt.

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából, a Csemadok Nógrádi
Területi Választmánya megrendezi a Verséneklő Együttesek X. Országos Fesztiválját október 19-én és 20-án.
Jelentkezési határidő: szeptember 10.
A fesztivál célja a megzenésített versek népszerűsítése, lehetőséget teremteni a
műfajban dolgozó együttesek, szólisták országos bemutatkozására és szakmai fejlődésére. Fontos küldetése a kezdő, tehetséges és kreatív fiatal zenei előadók felkarolása és szakmai fejlődésük elősegítése illetve a már befutott előadók felléptetése.
A rendezvényen a fellépőknek alkalmuk lesz több helyszínen fellépni október 19én, valamint a gálaműsorban október 20-án a losonci Zsinagógában.
Bővebb infó: Csemadok Novohradský oblastný výbor
J. Kármána 2. 984 01 Lučenec; csemadoknogradi@mail.t-com.sk; Galcsík Károly,
tel.: 0905/ 548 074, csemadoknogradi@mail.t-com.sk

Hirdetés
Rimaszombat Városa üzleti versenytárgyalást hirdet az alábbi épület bérletére:
- acélcsarnok – a 4045-ös számú raktár a KN C 804/65-ös parcellán (748 m2).
12. évfolyamához érkezett a rimaszombati Carmina Lovasklub
díjugrató versenye, amelyre több mint 50 lovas nevezett be, köztük
magyarországi és fehérorosz lovasok is.
A hollandia Fryslande és Heerenvene városaiban
megrendezett I.
Európai Játékokon
Rimaszombat városát Figei Tibor
chanbarista képviselte. Az igen erős mezőnyben 14
ország mintegy 70 chanbaristája
állt rajthoz, köztük japán versenyzők is. A felnőttek kategóriájában
Figei Tibor a harmadik helyen
végzett, a tanto kategóriában
ezüstérmet szerzett, s legvégül a
nagamaki – chooso kategóriában
szintén bronzérmes lett.

A versenytárgyaláson szereplő épülettel kapcsolatos üzleti feltételek a város internetes oldalán (www.rimavskasobota.sk) és hirdetőtábláján találhatók meg. Jelentkezni augusztus 23. és szeptember 17. között lehet.
További infó: 047/56 04 626, 0903/284 353, 0908/977 459.
A kérvényeket zárt borítékban kérik a város illetékes osztályára beküldeni.

Meghívók

Rimaszombatban, a Daxner
Alapiskola rendezte meg a többpróbázók 23. országos bajnokságát, amelyen 75 versenyző vett
részt. A férfiak között a legjobb
eredményt a Tompa Mihály
Alapiskola versenyzője, Murányi
Márk érte el, aki az ifjabb diákok
versenyében nem talált legyőzőre.

A Szlovák Antifasiszta Ellenállók
Rimaszombati Területi Választmánya
augusztus 27-én, hétfőn 11.30 órától
koszorúzással egybekötött megemlékezést tart a Szlovák Nemzeti Felkelés
74. évfordulója előtt tisztelegve.

Ha életre keltem a színeket címmel
szeptember 4-én, kedden 11.00 órától
a Városháza Galériában (Fő tér 2.)
Eva Ševčovičová kurinci festő egyéni
tárlata nyílik, amely szeptember 30-ig
látogatható munkanapokon.

