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Az elmúlt napok margójára

A legjobb forgatókönyvíró sem időzíthette
volna jobban a futballakadémia megalakulását. Bár ez az érzékeny téma már hónapok óta
rezonál a helyi politikában, a helyhatósági választások közeledtével alaposan felgyorsultak
az események.

Oravecz Petrik felvétele
Minden, ami a hamisítatlan őszhöz kell: csodálatos, ezerszínű természet és
egy jó kerékpár (bár akinek ez nincs, egy jó természetjáró bot is megteszi).

Október hatodikán a Csemadok Rimaszombati Alapszervezete szervezésében Rimaszombatban és környékünk több településén (Almágy, Ajnácskő)
az aradi vértanúkra emlékeztek. A rimaszombati temetőben a kopjafa előtt
Sebők Valéria idézte meg a 13 aradi vértanú emlékét. Fotó: gecse és archív

Október elsején adták át a Nyugat-lakótelepi új parkolót, amelyen
egyszerre 120 gépkocsi parkolhat. S felújították a tamásfalai temetőt is.
Fotó: gecse és archív

Fotó: amb
A Csillagházban mutatták be az Így
írtuk mi a Gömöri Hírlapot című
antológiát, valamint Danyi Zoltán,
Farkas Ottó és a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége által megjelentetett, a tavalyi Tompa konferencia
anyagát tartalmazó kiadványt.

Amíg a polgármester féltve a városi vagyont a
törvényes lépések betartására törekszik, addig mások számára a
futballakadémia létrehozása saját választási ígéreteiknek a beteljesítését jelenti. Érdekes, hogy a négy polgármesterjelölt közül
mindössze ketten, mégpedig Šimko József és Vas Vilmos fejtették ki az álláspontjukat, addig Radovan Ceglédy és Zagyi Róbert
hallgatnak, mint a sír. Valószínűleg nem annyira naivak, és sejtik,
egyértelmű állásfoglalásukkal a magyar többségű futballakadémiával kapcsolatban könnyen akár szavazókat is veszthetnek…
S ha már annyit emlegetik egyesek a gyorsítást, a napokban tényleg felgyorsultak az események a futballakadémiával kapcsolatban
is. Miután a város előterjesztette a saját nyolcpontos követelményét a Borsodsport Invest Kft-nek, kérvén őket, hogy azokat építsék be a szerződésbe, a múlt héten a rimaszombati Városházán ismét tárgyalóasztalhoz ültek a felek. A magyar fél megértette, hogy
az eddigi javaslataik elfogadhatatlanok voltak a rimaszombati fél
számára, s ezért beleegyeztek, hogy a két fél jogászai beépítsék
a rimaszombati javaslatokat a szerződésbe. Azokat a javaslatokat,
amelyekről egy évig hallani sem akartak. Már nem ragaszkodnak
ahhoz, hogy a városi tulajdon az akadémia tulajdonába kerüljön,
s beleegyeztek a 30 éves bérleti szerződés megkötésébe. Sőt, azt
is elfogadták, hogy a magyar fél lépjen be az MŠK-ba, s ne fordítva, de talán az a pont a legfontosabb, hogy minden, ami kiépül
Rimaszombatban, az a város tulajdonába kerül a bérleti szerződés
lejárta után.
(Sajnos, amikor ezeket a sorokat írom, már meg is érkezett a miskolciak „válasza”, hogy ezt a pontot még át kell értékelniük.)
Teljesen azért még nem lélegezhetünk fel, bár az átdolgozott szerződésből kikerült a Városi Közterület-fenntartó Vállalat éves hozzájárulása, a szerződés szerint a városnak évente 200 ezer euróval
kell támogatnia az akadémiát. S bár az akadémia tisztességesen be
lesz biztosítva anyagilag, hisz a magyar fél is évi 150 ezer euróval
járul hozzá a működéséhez, nagy boldogság az elkövetkező évtizedekben nem vár a felnőtt futballistákra. Ahhoz, hogy a Szlovák
Monopolellenes Hivatal ne úgy nézzen a felnőtt csapatra, mint
profikra, a csapatnak maradnia kell a III. ligában, s nem kerülhet
fel a II. ligába.
Apropó Szlovák Monopolellenes Hivatal. A Fekete Péter továbbra
is az ő kezükben marad. A magyar fél ugyanis belefoglaltatta a
szerződésbe, hogy az esetleges büntetést (ez akár milliós nagyságrendű is lehet – a szerk. megjegyzése), – ha a hivatal netán úgy
döntene, hogy a város megalapozatlanul támogatja az akadémiát
–, a városnak kell állnia. Így az a döntés született, hogy a monopolellenes hivatal állásfoglalása nélkül a szerződés nem lép hatályba
abban az esetben sem, ha a képviselők azt mégis el akarnák fogadni…

Téli időszámítás október 28-ától

A Városháza Galériában megnyílt Kresnye András Budapesti
képeslapok című kiállítása, amely
november 5-ig tekinthető meg.
Fotó: Radics József

Ne feledjék, az idén október 28-án kezdődik a téli időszámítás, szombatról vasárnapra virradó hajnalban állítjuk vissza az órákat 3-ról 2 órára.
Ez azt is jelenti, hogy szombat éjjel egy órával többet alhatunk. Aki ezen
az éjszakán utazik, figyelje a menetrendet is, itt-ott változások lehetnek.
Mivel az EU eltörölte az óraátállítást, s Szlovákia a nyári időszámítás véglegesítése mellett döntött, utoljára 2019 tavaszán kerül sor óraátállításra.
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Egy „transzparens”
vizsgálat margójára
Létezik Szlovákiában egy Transparency International nevű zugszervezet, amely azzal szórakozik, hogy regionális lapokat osztályoz
mindenféle szakmai hozzáértés nélkül, matematikai képletek alapján. Egy lapon említve városi lapokat, regionális lapokat, hetilapokat, havilapokat. Szóval, ahogy a szlovák mondaná, körtét az almával meg a csicseriborsóval.

Fotó: amb
Folytatódtak a tárgyalások a fociakadémia létrehozásáról. Šimko József rimaszombati polgármester irodájában a két fél sok vitás kérdésben megegyezett (lásd. Szántó István írását lapunk 1. oldalán), de mint
lapzártakor kiderült, még mindig van bőven megoldandó kérdés.

Tavaly a listájukon a Gömöri Hírlapot az utolsó helyre tette, majd miután tiltakoztam, elismerték, hogy magyarul ők nem tudnak. Az idén
érdekes módon a helyhatósági választások elé időzítették kampányanyagukat, amelyen az utolsó előtti helyre kerültünk, s már hangsúlyozták, magyarul tudó munkatársat is alkalmaztak. Végignézvén az általuk
kifogásolt tartalmakat, kiderült, hogy mégse, legfeljebb konyhanyelvi
szinten. Azt is ugyancsak gyatrán. Egyébként olyan kétnyelvű lap is
bőven megelőzött bennünket, amely kizárólag a polgármesteri hivatal
dicshimnuszízű sajtóanyagait közli, s magyarul minden kizárólag tükörfordításban jelenik meg.
De hogy mi is a szomorú ebben az egészben: Az, hogy egyetlen magyar
nyelvű napilapunk minimális szolidaritás helyett ezt arra használja fel,
hogy üssön még egyet a Gömöri Hírlapon a tárgyilagosságnak még a
látszatát is kerülve. A lap szerzője elemi felkészültségről sem tett tanúbizonyságot, amikor aljas tettét elkövette.

Salgótarjáni nyugdíjasokat látott vendégül a rimaszombati Wass Albert
Magyar Nyugdíjas Kör, akikkel Rimakokavára is ellátogattak.

És a slusszpoén: amikor hivatalos magyar nyelvű levélben kerestem
meg a magát transzparens szervezetnek nevező társaságot, annyit válaszoltak, fordítsam le a mondandómat szlovákra vagy angolra, mert „oni
nevedia po maďarsky”. Na, ezt itt a nagy büdös helyzet.
Juhász Dósa János

Olvasói
levél

Fotó: gecse
A jó időt is kihasználva elkezdődött a posta előtti terület felújítása és
revitalizálása. A város vezetése a hónap végéig várja a javaslatokat a
most létrehozandó tér nevére. Az egyik közösségi oldalon szavazást is
indítottak, s Ferenczy István, Blaha Lujza, de Hatvani István neve is
versenyben van.

A budapesti Vidám Színpad nagy sikerrel
mutatta be Vaszary Gábor Meg tudom magyarázni című bohózatát. Az előadás egyik
főszerepét a Kossuth-díjas Esztergályos
Cecília alakította, akivel egyik későbbi
számunkban olvashatnak beszélgetést.
Neves vendége volt
a rimaszombati
Magán Konzervatóriumnak Sárközy
Lajos hegedűvirtuóz személyében,
aki nemcsak
tanácsokkal látta
el a fiatalokat,
hanem rögtönzött
Fotó: gecse koncertet is adott.

Móra–kiállítás Salgótarjánban

Fotó: jdj
Több mint 60 ezer (pontosan 61 238) fizetett látogatója volt idén a kurinci
Zöld Víz Üdülőövezetnek, amellyel rekordot döntöttek, hisz több mint 300
ezer eurós bevételt (ez mintegy 20 százalékos növekedést mutat) könyvelhetett el az önkormányzat. Augusztus negyedikén 3 279 látogatót regisztráltak. Már elkezdődött a tobogán kiépítése, de tervezik egy fedett medence
létrehozását is.

Salgótarjánba érkezett a szegedi Móra
Ferenc Múzeum vándorkiállítása,
a tárlatot a Dornyay Béla Múzeumban
nyitották meg. Bár az időszaki kiállítás
a Móra mesebirodalma címet viseli,
egyaránt érdekes lesz a gyermekeknek
és a felnőtteknek is. A kiállítás tele van
játékkal, idézetekkel és versekkel. A Móra
mesebirodalma – Kalandozások Panka
és Vadember útján című tárlat év végéig
látogatható a Dornyay Béla Múzeumban.

Öt hétig feküdtem a rimaszombati kórházban
súlyos betegen. Egy hét
után a sebészetről felkerültem az elfekvő osztályra, amelynek igen
rossz a hírneve. Ezt szeretném most megcáfolni.
Sokszor voltam már sok
kórházban, de ezt a napi
24 órás ellátást, amiben
részem volt, ezt még sehol sem tapasztaltam.
Napi háromszori mosdatás, pontosan hozták az
ebédet, s aki nem tudott
egyedül étkezni, azt megetették. Minden héten egy
alkalommal zuhanyozás,
fejmosás, hetente egyszer
a betegeket kiviszik a
folyosóra, amíg a szobafalakat lemossák, fertőtlenítik. Gyógyszerosztás
szintén pontosan, időben.
Összegezve a tapasztalataimat, nagy törődést tapasztaltam, amit ezúton is
szeretnék megköszönni a
főorvos úrnak, a főnővérnek, a nővérkéknek, s az
összes alkalmazottaknak.
Hadobás Mária Éva

Gömöri Hírlap

Új parkolót avattak
a Nyugat-lakótelepen

Október elsején adták át a Nyugat-lakótelepi
új parkolót, amelyen egyszerre 120 gépkocsi
parkolhat.
Az új parkoló a tamásfalai temető mellett, a
L. Svoboda utcával átellenben létesült. Az itt
lakók már évek óta szorgalmazták a parkoló
létrehozását, mivel az eddig létesült parkolók
a gépkocsipark erőteljes megnövekedésével
már szűkösnek bizonyultak. Šimko József polgármester az átadón hangsúlyozta, hogy már
2011-ben elkészült a projektdokumentáció, s
eredetileg úgy tervezték, hogy a parkolóval
egyidőben garázsokat is kiépítenek. A parkoló
végül önerőből készült el, így a mintegy 300
ezer eurósra tervezett munkálatok mindössze

60 ezerbe kerültek. A munkák nagy részét a Városi Közterület-fenntartó Vállalat munkatársai
készítették el, egyedül a járdát és az aszfaltozást
biztosította beszállító. A költségeket jelentősen
csökkentette, hogy a város az előző aszfaltozások során jelentős aszfaltmennyiséget takarított
meg. A város vezetése tekintettel volt a lakók
kérésére, így nem vágott ki egyetlen fát sem a
leaszfaltozott területen, hanem az ott található
két fát betonfallal vették körül.
Az elmúlt években új parkolót kapott a Rozsnyói utcai lakótelep, ahogy a Kishonti utca is,
amivel immár több mint ezer parkolóhely áll a
rimaszombatiak illetve a városba érkezők rendelkezésére.
Kép és szöveg: amb
Október negyedikén az idén is börzére hívták az
alapiskolásokat Rimaszombatban. A Munka-,
Szociális- és Családügyi Hivatal rimaszombati
kirendeltsége által szervezett akción 22 középiskola (ezeknek a fele a tágabb régióból érkezett)
várta az alapiskolák végzőseit. A mintegy 600
megjelent kilencedikes segítséget kaphatott a
leendő pályaválasztáshoz. „Az idén sokkal több
munkahely várta a végzősöket, mint az elmúlt
években, így hozzánk is jóval kevesebb, alig
hetven jelentkezett be” – mondta el érdeklődésünkre Lívia Koósová, a hivatal igazgatója.
Kép és szöveg: amb

Nyílt napot tartott a Nyugdíjasotthon
és Szociális Szolgáltatások Háza

Nyílt nap szeptember 26-án – igen, ezen a napon valóban nyitva álltak az ajtóink minden
ember előtt, akit érdekel az intézményünk,
és az itt élő idős emberek élete; mindenki
előtt, akik szerettek volna megtudni valami
érdekeset otthonunkról, rólunk, hogy mivel
telnek az otthon lakóinak napjai, a foglalkozásainkról; arról, hogy tud ide egy idős ember bekerülni, mi minden szükséges hozzá és
mi mindent tud itt velünk megélni.
Ez egy különleges nap volt, amikor dolgozóink segítségével láthatták, hogyan telik egy nap
nálunk. Egyúttal, hogy kellemesebbé tegyük e napot, készültünk különböző játékokkal, versenyekkel és egy kis vendégvárással. Az intézményünkben megtekinthették lakóink alkotásait az
aktuális őszi témákkal kapcsolatban, de a korábbi foglalkozások végeredményét is.
Voltak vendégeink is, mégpedig az Egyházasbásti Idősek Otthona lakói, valamint gyerekek a
Ráhói Gyerekotthonból, akik eljöttek, hogy kicsit játszanak lakóinkkal mindenféle társasjátékokat, ráadásul jól megkocsikáztatták őket kerekes székeikben is. Egyúttal felvidították őket, úgy,
ahogy azt csak a gyerekek tudják tenni. A vendégek között nemcsak gyerekek voltak, mivel ez
egy nyílt nap volt, meglátogattak minket potenciális érdeklődők is, akik ide szeretnének jönni és
így megnézhették az egész intézményünket.
Elek Ildikó, az otthon szociális dolgozója, fotó: gecse
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Rafinált koldusok

A lehető legjobb helyen, a város központjában
találjuk az egyik bevásárlóközpontot, amely
ideális vadászhelye a környékről érkező koldusoknak, akik vagy gombával, málnával
vagy egyszerűen csak kalapot levéve koldulnak. Dolgozni nem akarnak, talán már nem is
tudnak, de ahogy a szomszédos országokban,
így itt is megszánják-megszánjuk őket.
A rák a gyomrát – mondja nekem minap egyikük, miután nem teszek a kalapjába semmit, de
megígérem, hogy veszek neki öt kiflit és egy
pástétomot. Azt csak egye meg maga – veti oda
mérgesen, hisz nem tűri, hogy pár euró helyett
megalázzam őt öt kiflivel és egy pástétommal.
Közben egy másik koldussal hadakozik a helyért. Mindketten életerős fiatalembereknek tűnnek, akik akár még a kapa végét is megfoghatnák. De nem erre nevelték őket.
Egykoron Budapesten boldogult egyetemista
éveim elején még szórtam az ösztöndíjamat a
Blaha Lujza és más központi tereken kolduló
hajléktalanoknak, aztán meguntam, mert kiismertem őket. Voltak ugyanis, akik kalákában
koldultak, s nem messze tőlük állt a fejes, aki begyűjtötte a koldusok által begyűjtött aprópénzt,
s odadobta nekik az alamizsnát. De jóanyám is
több történetet mesélt milliomos rózsadombi
koldusokról, akik az aluljárókban gyűjtötték
a zsebpénzüket. Ma viszont Budapesten járva
inkább már csak a bűz és az elviselhetetlen pisiszag tűnik fel, s este, ha lehet, kerülve az aluljárókat, inkább átsétálok a Rákóczi úton, ha csak
nem szeretném, hogy felforduljon a gyomrom.
Visszatérve a rimaszombati koldusokhoz, egy
huszonéves fiatalemberre leszek figyelmes, aki
előbb gitárral, majd anélkül magyarul szólítgatja a járókelőket, mégpedig kenyérre könyörögve. Amint kap pár eurót, azt gyorsan a zsebébe
gyömöszöli, majd a következő arra járónál már
ismét kezdi a régi nótát. Megszólítom, s kiderül, hogy Rozsnyó mellől, egy kis faluból jött,
tizenhét éves (többnek látszik), a nagyanyjánál
él, mivel szülei börtönben vannak, s kenyérre
gyűjt. De legalább buszköltségre, hisz a faluja
azért nincs a kertek alatt. Két hét múlva ismét
találkozom vele, addigra már 21 éves, hét éves
(!) kislánya kórházban van, s nincs is hová lehajtania a fejét. Amikor felajánlom neki, hogy
eljöhetne a kertemet rendbe tenni, s meg is fizetném, rögvest kijelenti, hogy nincs neki arra ideje. Ebben maradtunk, s eszembe jut egy másik
ismerősöm, akiknek a kertjét méteres gaz veri
fel. Negyvenes, két fia most kamaszodik. Amikor mondom neki, miért nem ad kapát, s kaszát
legalább a fiai kezébe, büszkén kijelenti, nem
arra születtek már azok. Egyikük tavaly az iskolájából négyhónapos szakmai gyakorlatra ment
Görögörszágba. Luxus szálloda, napi négy órát
kellett pincérkednie. Alig telt el egy hónap, már
haza is érkezett. Nem lehetett kibírni, annyira
dolgoztattak, panaszkodott, holott ahogy iskolai
igazgatója mondja, tavalyelőtt is voltak ott az
iskolából, akik boldogan és elégedetten (mintegy 3 ezer eurót kerestek) jöttek haza. De sebaj,
a nagypapa évek óta kint koldul a bécsi utcán,
majd megkeresi…
Juhász Dósa János
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Projekt projekt hátán a rimaszombati iskolákban
Szeptember harmadikán Rimaszombatban is megnyitották kapuikat a helyi alap- és középiskolák, óvodák, ahogy a Relax Szabadidőközpont és a
Művészeti Alapiskola is. Nagyobb változás nem történt az előző évekhez képest, az öt városi fenntartású alapiskolában 2 027 diák (tavaly 2 061) diák
ül be az iskolapadba, míg az óvodákban 666 gyereket (tavaly 657) fogadnak. A magyar érdekeltségű iskolákban érdeklődtünk az újdonságokról.

Keramikus szakkör indult a Tompa Alapiskolában

Az Ivan Krasko Gimnáziumban 378 diák kezdte el a 2018/19-es tanévet, ez
huszonöttel több mint az előző tanévben. Két szlovák osztályt nyitottak ös�szesen 54 diákkal, míg egy magyar osztályt 16 diákkal. Egy szlovák nyelvű
nyolcéves osztály is megkezdte az új tanévet 24 diákkal. Mivel diákhiány
miatt megszűnt a Tornaljai Gimnázium, annak diákjai nagyobbrészt náluk
folytatták tanulmányaikat. A besztercebányai iskolareform keretén belül a
harmadik osztályban két új tantárgyat is bevezettek, a programozást és a
genetikát, amelyet szakemberek oktatnak.

Ötödik éve résztvevői az Erasmus + programnak
Šimko József polgármester is fogadta az Erasmus projekt partneriskoláit .
Orosz István, a Tompa Mihály Alapiskola igazgatója elmondta, 527 gyerekkel számolnak az új tanévben, akik közül 53 most lépte át először az iskola
kapuját. Az iskola tavaly adta át a multifunkciós sportpályáját, s ennek is
köszönhetően nagyobb figyelmet fordíthatnak a sportéletre, a sportkörökre. Sikerült egy pályázat keretén belül 4 ezer eurót szerezniük, amelyből
sportszereket vásároltak. Egyedüliként a városban létrehoztak egy keramikus szakkört is, amely keretében ügyes pedagógusok foglalkoznak az érdeklődőkkel, és sikerült egy kemencét is kialakítaniuk. Az iskola az idén is
bekapcsolódik az Erasmus projektbe, s már október elején francia, román,
lengyel és francia partneriskolákat láttak vendégül, akiket fogadott Šimko
József polgármester is.

Idén tízéves a Magán Szakközépiskola

A napokban tértek haza Spanyolországból.

Őket is díjazta a megye.
A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola 18 osztályban 407
diákkal indította a tanévet, köztük öt elsős osztállyal. Indult agromechatronikus (az akcióterv jóvoltából sikerült a szak elsajátításához szükséges
berendezéseket vásárolniuk), gépész, elektrotechnikus, közlekedésirányítás,
autószerelő, agrogépész, cukrász, mészáros szak, ahogy idén is elindították
az ún. praktikus nő képzést. Egy felépítményi osztályt is nyitottak, gépész
és mezőgazdasági termelés szakon. Ötödik éve résztvevői az Erasmus +
programnak, amelynek keretén belül olaszországi, ausztriai, csehországi és
magyarországi szakmai gyakorlatra készülnek a diákjaik. Az IROPU projekt
keretén belül ugyancsak sikerült a mezőgazdasági-, élelmiszeripari- és elektrotechnikai szakokhoz szükséges felszerelést gazdagítani.

Magyar iskolákkal működik
együtt a Kereskedelmi Akadémia

„Jelenleg 290 diákunk van, idén 77 elsős (különböző szakokon). Három magyar és egy szlovák osztályt nyitottunk” – összegzi az első idei tapasztalatait
Ádám Norbert igazgató-helyettes. Az iskola idén ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját, s a jeles jubileumra ünnepségsorozattal készülnek, amelyre
november első felében kerül sor. Több újdonsággal is készülnek, így új logója és arculata lesz az iskolának, ebben a tanévben fodrászszalont nyitnak,
s egy saját étterem kialakítása is folyamatban van. Minden osztályban van
interaktív tábla vagy számítógép van, ugyanis áttértek az elektronikus ellenőrző osztálykönyv használatára. Az idén három csapat megy külföldre,
mégpedig Portugáliába, Spanyolországba és az Azori-szigetekre.

Programozás és genetika
az Ivan Krasko Gimnáziumban

Az 1. C osztály tanulói szeptember 26-án, a Nyelvek Európai Napja
alkalmából saját készítésű munkáikkal szépítették az iskola folyosóját.
A 2. és a 3. évfolyam tanulóinak korábbi munkái is kiállításra kerültek.
A projekt lényege, hogy felhívja a figyelmet a nyelvtanulás fontosságára.

Egyre több projektbe kapcsolódnak be a Kereskedelmi Akadémia diákjai.
Az egyik legrégebbi rimaszombati szakközépiskola, a Kereskedelmi Akadémia 1954 óta várja a diákokat. Az idén 194 diákjuk van, ami emelkedést
mutat az előző évekhez képest. 56 elsőssel vágtak neki a tanévnek, van magyar osztályuk is. Az iskola prioritásai közé tartozik a modern oktatáshoz
elengedhetetlenül szükséges korszerű eszközpark kialakítása, bekapcsolódás
különböző projektekbe, amelyek többsége magyar partneriskolákkal valósul
meg. Az iskola bekapcsolódott az IT Akadémia – 21. századi oktatás nemzeti
projektbe is, amelynek elsődleges célja az informatikai felkészülés.
A Dúsa úti Alapiskola és Óvoda, a Tompa Mihály Református Gimnázium és az óvodák újdonságairól a következő számunkban olvashatnak.
jdj/amb, fotó: amb és archív

Gömöri Hírlap

Kresnye András budapesti képeslapjai

Harmadik önálló kiállítását nyitotta október negyedikén a rimaszombati Városháza Galériában
Kresnye András. A tárlatot – amely
november 5-ig látogatható –, Vavrek István parlamenti képviselő,
volt roma kormánybiztos-helyettes
nyitotta, ahogy köszöntötte a nagy
számú közönséget Cziprusz Zoltán
városi és megyei képviselő, a kiállítás „keresztapja”, valamint Rigó
László alpolgármester is. A megnyitót Páko Mária és tanítványai
még hangulatosabbá.

A nagybalogi Kresnye András
mindössze 21 éves, de a Budapesti képeslapok című kiállítása már a
harmadik önálló kiállítása, de előtte
a Gömöri Fotóklub Három Rózsa
Kávézójában található galériájában
volt már egy közös, tematikus tárlata (Nők a tájban) Micsuda Andrással és Mihályi Szabolccsal. A tárlat
megjárta Füleket, Balogfalát, Várgedét és Nagybalogot is. Kresnye
András ezt követően kapott felkérést első önálló tárlata megrendezésére a Városháza Galériától, amely
során addigi portré és tájképeiből
válogatott. A Bangyó fele címet
viselő tárlat szintén eljutott szülőfalujába, Nagybalogra is. Tavaly
bécsi képeslapjait láthatták az érdeklődők, s ennek megnyitója után
jött az ötlet, hogy érdemes lenne
számba venni Közép-Európa fővárosait. A Budapestet bemutató tárlat
közösen született meg a kiállítás
kurátorával, Juhász Dósa Jánossal,

valamint Lovas Róberttel, akik évekig éltek-élnek Budapesten, s így a
tárlat az ő emlékeiket is felmutatja.
Ahogy Budapest gömöri kapcsolatait is, hisz Izsó Miklós, Ferenczy
István, Blaha Lujza vagy Darvas
Iván nélkül nem olyan lenne Budapest, amilyen. Ahogy a József Attila-díjas Ferdinandy György nélkül
sem, aki a kiállítás anyagát megtekintvén, s személyesen is megismerkedvén az alkotóval, az alábbi
köszöntőt írta a kiállítás elé: „Van-e
olyan (lehetséges-e), hogy az ember
egyszer csak nyolcvanévesen felfedezi a szülővárosát? A helyet, ahol
több mint félévszázadon át – legalábbis úgy hitte –, nyitott szemmel
és szívvel járta annak macskaköves
útjait? Kresnye András képeit nézegetve elszégyellem magam. Milyen
gyönyörű a hely, ahol születtem, és
igen, milyen rosszul láttam eddig,
miközben azt képzeltem: isme-

rem. Ez az ifjú ember istenáldotta
művész. Felfedezi, és neofita friss
szemével láttatja Budapestünket, a
Kárpát-medence festői fővárosát.
Mégsem turista-kalauz ez a képsor. A Dunán grasszáló sétahajók
alatt vidáman úszkál a sűrű szemét
realizmusa. Újrafelfedezés? Köszönöm, András, hogy megmutattad
nekünk egy mai fiatal művész szemével szeretett városunkat! Hogy
volt hozzá erőd, elszántságod, szemed és szíved!” A kiállítást az igazoltan hiányzó Ravasz Ábel roma
kormánybiztos távollétében egykori helyettese, a szlovák parlament
egyetlen roma képviselője, Vavrek
István nyitotta meg, aki hangsúlyozta, évek óta figyelemmel kíséri
a még mindig nagyon fiatal alkotó
életpályáját, s nagyon bízik benne,
hogy nagyon sokat találkozhat még
Kresnye András nevével és a képeivel. Cziprusz Zoltán városi és me-

Dudda Roland, a Bécsi Agrártudományi
Egyetem tanszéki mérnöke tartott előadást a Légy Lámpás! sorozatban a Pósa
Lajos Társaság szervezésében.
Előadásának témája Árpádhon volt, amely
a legnagyobb vidéki magyar település az
Egyesült Államokban, Louisiana északkelti
részén található. Számos magyar település
jött létre körülbelül 100-150 esztendővel ezelőtt a nagy kivándorlás időszakában, amikor
másfél millió ember hagyta el Magyarországot a szabadságharc bukása után. Október
Fotó: gecse 6-án rimaszombati magyarok és az árpádhoniak között híd létesült, bemutatva az ottani élet szépségeit és az anyanyelv megőrzésének nehézségeit. Az esten közreműködött Zsolczer Csilla Edit, a Petőfi Sándor program ösztöndíjasa, népdalénekes,
Victoria Mocsary (Árpádhon, USA), a Southeastern Lousiana University történelem professzora élő
kapcsolásban, valamint Máté Zoltán Kristóf, a Tompa Mihály Református Gimnázium növendéke.
Több tárgyat is őriz
a rimaszombati
Gömör-Kishonti Múzeum az ún. nyolcassal végződő, végzetes
évekkel (1918, 1938,
1948, 1968, 1988)
kapcsolatban. Októberben egy érmét és
egy jelvényt tekinthetnek meg A hónap
műtárgya sorozatban.
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gyei képviselőt most először kérték
fel egy kiállítás keresztapjának, s
örömmel vállalta azt, s mint a város
és a régió egyik legaktívabb politikusa és társadalmi közszereplője,
együttműködést ajánlott fel a fiatal
alkotónak. A kiállítást levélben köszöntötte Tarlós István, Budapest
főpolgármestere is, aki örömét fejezte ki, hogy ily módon is öregbítik a patinás világvárost. Kresnye
András annyira meglepődött a népes közönség láttán, hogy szinte
megszólalni sem tudott a meghatódottságtól. „Legszebb álmomban
sem gondoltam volna, hogy ilyen
sokan jönnek el a megnyitóra, s nagyon sokan jeleztek vissza a közösségi oldalakon, hogy bár most nem
volt idejük eljönni, de a napokban
megnézik a kiállítást.” S már most
több meghívást is kapott a tárlat,
amely majd tovább vándorol Nagybalogra, Bátkába és Tornaljára is.
Kresnye András elárulta azt is lapunknak, hogy az idén érettségizett
a tornaljai Szakközépiskolában, s
ideje nagy részét a fotózás tölti ki,
de ő illusztrálta Puporka Zsolttal
közösen Danyi Zoltán minap megjelent Elveszett évszakok című verseskötetét is.
A tárlat november 5-ig látogatható, ezt követően pedig a város nagy
szülöttjére, a 300 éve született Hatvani Istvánra emlékeznek a debreceni Nagy Sándor Zoltán grafikáival, amelyeket Hatvani István
életpályája ihletett meg.
jdj, fotó: Radics József

Danyi Zoltán
képkiállítás

Kresnye Andrásnak
kilátás lencsevégről éleslátásban
Budapest éjjeli fénycsillogásban
e hely immár élő valósága változó
mintha oda csalogatna egy érzést
nézd meg merre tart a nagy gépezet
idők sora percnyi képsorok nyomán
visszatér hozzád nagy-nagy szívvel
ízben színben nyárban történésben
megelevenítő fényképek művészete
összetart szépet félelmet ámulatot és
felemel szíveket képviseletet…
kik ott voltunk a képek előtt szerettünk
helyzetünk látása egyszerűsített mindent
szerkesztett egy képet mely megmarad
élő képzeletünk világa szebb jobb általa
Rimaszombatban az alkotások városunkért
előre törnek emlékeket szőnek a jövőnek
hogy hogyan hatott s vonzott maga után
az érzés..........
vendég voltam egy oly világban
mely valós vonások másokról másnak
miként mindent megtettél hogy éljenek ők
és városok közepén az ember szelleme
sorsot cseréljen egy jobb világ közepén.

hu.rimavskasobota.sk
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GKI és a GH – avagy nagyapám és a Hírlap

Az írógép kopogása végigkísérte
a gyerekkoromat, és azon az írógépen nagyon sokszor a Gömöri
Hírlapba készültek cikkek. Nagyapám, Gömöri Kovács István
utolsó leheletéig aktív szerkesztője
volt a lapnak.
A végzetes agyvérzés is a szerkesztőségben érte, 2001 februárjában.
Abban a számban, amelyben a nekrológját közölték, még volt cikk,
amit ő írt. És ha jól emlékszem, még
az utána következőben is.
A Gömöri Hírlap-os időkben döntöttem el, hogy semmiképp sem
szeretnék hetilapnál dolgozni, mert
ott aztán soha nincs megállás. Egy
napilapnál ott a mindennapi lapzártát követő mindennapi megkön�nyebbülés, egy havilapnál be lehet
osztani az időt lazább és húzósabb
szakaszokra. Hetilapot csinálni –
főleg egy pici szerkesztőségben –
sosem szűnő hajtás, véget nem érő
mókuskerék.
Nagyapám ezt nem bánta. Világéletében íróember volt – földrajz-történelem szakos tanárként, lelkes
testnevelőként, népművelőként, falusi színházszervezőként Sajógömör
község emblematikus alakja volt, de
emellett írt verseket, helytörténeti munkákat, riportokat, interjúkat,
alkalmi beszédeket, publikált az Új
Szóban, a Szabad Földművesben, a
Kis Építőben, a Hétben, talán még
a Nőben is, és természetesen a Gömöri Hírlapban, ahol a kilencvenes
évek közepén, már nyugdíjasként,
szerkesztőként is dolgozott.

Anyagok után loholt, emberekkel
beszélgetett, információkat szerzett,
gépelt, gépelt, gépelt, aztán a nyomdából maga vitte a tornaljai újságosbódékba a friss lapot, mert így volt a
leggyorsabb.
Én az egészből főleg azt érzékeltem, hogy 1.) nagyapámat mindenki
ismeri; 2.) nagyapámat nagyon sok
mindenki szereti; 3.) ha megkérdezem tőle, hogy „ez ki volt?”, nem
mindig tud választ adni. Ez utóbbit
módfelett mulatságosnak találtam.
De voltak ennél viccesebb sztorik is.
Abban az időben még minden szerkesztő és szerző írógépen dolgozott,
és a leadott kéziratokat egy „szedő”
írta be a számítógépbe. A kéziratok
kupacára egyszer egy kézzel írott
üzenet is került: „Sakk – Az eredményeket megkérdezni Halásztól!”
A szedő pedig ezt is begépelte, és annak rendje-módja szerint „SAKK”
fejléc alatt meg is jelentette. Azóta
is jól szórakozom ezen a történeten:
ha már az eredmények kimaradtak,

legalább az olvasók konkrét instrukciókat kaptak, hogy kitől kaphatnak
tájékoztatást.
A területi focibajnokság eredményeinek összegyűjtése sem volt egyszerű. Mobilja akkor még csak néhány
kiválasztottnak volt, így vasárnap
délután vagy este nagyapám vezetékes telefonon hívta körbe a falusi
sportvezetőket, hogy megérdeklődje
az eredményt. Egyszer egy nő vette fel a kagylót: „Jaj, szerkesztő úr,
nem tudom, mennyi lett a meccs, de
csak úgy putyogtak a gólok!”
Az olvasók körében nagyon népszerű volt a „Gömöri fáma” című
rovat is. Ezekben a tárcaszerű írásokban olyasmit is meg lehetett írni,
amit máshol nem, aktuális események „sötétebb” hátterét, vagy régi
anekdotákat, amelyeket egy-egy
közösség évtizedek múltán is felemlegetett. Az egyik kedvencem a futballkapus története volt, aki a felhergelt hazai közönség elől menekülve
helyből átugrotta a pályát körülvevő

másfél méteres drótkerítést, majd
órákon át bujkált a közeli kukoricásban, nehogy meglincseljék.
Persze nagyapám nem csak a sportról írt, bár számomra ezek a legerősebb emlékek. Képes volt órákon át
ülni könyvtárakban, vagy fagyoskodni egy templom helyiségében
dohos anyakönyveket lapozgatva
egy-egy helytörténeti érdekesség
után kutatva. Ott volt minden kulturális eseményen, s maga is aktívan alakította Sajógömör kulturális
életét. Az ő kezdeményezésére állítottak Gömörön szobrot Czinka
Pannának, és oroszlánrészt vállalt a
prímásverseny szervezésében is. Írt
egy kiadványt Mátyás királyról is, és
aktívan ápolta „az igazságos” emlékét. Sokszor szólaltatta meg a rádió,
többször feltűnt a Duna TV képernyőjén – nemcsak a szívének oly
kedves Gömörországban, hanem az
egész Kárpát-medencében ismerték.
Minden emberben meglátta a jót, a
megörökítésre érdemeset, írt portrékat mesteremberekről, művészekről, tanárokról, gazdákról – sosem
kötötte végzettséghez vagy anyagi
helyzethez, hogy szóba áll-e valakivel. Sokszor úgy is éreztük, kihasználják a jóindulatát, de ha olykor így
is volt, őt ez biztosan nem bántotta.
Lételeme volt az írás, és az is, hogy
emberek között legyen, és bár így
sosem kérdeztem meg tőle, azt gondolom, hogy boldog életet élt.
Aki ismerte és szerette, emlékezzen
rá jó szívvel.
Bőd Titanilla

Mark E. Pocha, a horror koronázatlan rimaszombati királya

Nem mindennapi élményben volt részük a
rimaszombati Matej Hrebenda Könyvtárban
azoknak a gimnazistáknak, akik részt vehettek Marián Kluvanec, vagyis Mark E. Pocha
bemutatkozó show-ján.

De ki is ez a fekete napszemüvegben, teljes tetkógyűjteménnyel a testén bemutatkozó horrorszerző, aki szelíd kisfiúként indult, újságírást és
német nyelvet tanult, míg ma pornográf horrorok szerzőjeként tartja számon a szlovák irodalom. „Te mindig olyan kedves fiú voltál, vajon
hol ronthattunk el ennyire” – morfondíroz(hat)
tak gyakran a szülei, s bizony, amikor a Gemerské zvesti főszerkesztőjeként megismertem, még
akkor is teljesen másik arcát mutatta. Ez valamikor 2008 táján lehetett, amikor felesége révén
váratlanul megérkezett a nyugati végekből Rimaszombatba, s az akkori főszerkesztő menesztése után lett egyik napról a másikra a kollégám.
Igaz, alig két évre, s az írói pályafutását már csak
a távolból kísértem figyelemmel. S egyre nagyobb ámulattal, a csendes, viszonylag visszafogott fiatalemberből ugyanis magabiztos, tetkókkal felvértezett íróember lett, aki előbb egyetemi
szexélményeit írta meg Egy gátlásos szemétláda
szemesztere címmel, majd egy váratlan húzással
az útirajzba oltott egyetemista horror műfaja kö-

vetkezett. Hősei ugyanis folyamatosan utaznak,
hol Peruba, hol a privigyei hegyekbe, ahol az ártatlannak induló szexbulikat felváltja a rémület.
Ufók, szörnyek, más gyilkos lények törnek be
az alkohollal telített csendéletbe. Ahogy gyilkos
pszichopatával találkozhatunk idén megjelent
regényében, a Mindenszentekre meghalsz című
opusban is. Kluvanec regényeiben a klasszikus
horrorelemeket bőven keveri pornográf elemekkel is (ahogy mondja, egyre fesztelenebbül, fo-

lyamatosan az erkölcsi határokat feszegeti), így
alig akadt olyan részlet, amely elbírta volna az
elsős gimnazisták „hatóságilag megszabott” tűrőképességét. Igaz, azok a közeledő kémia óra
helyett még sokáig elhallgatták volna az egyre
magabiztosabban pózoló előadót, akit a mostanában divatos #metoo-kampány aktivistái
valószínűleg már rég megköveztek volna (még
szerencse, hogy mindez a Hrebenda Könyvtár
padlásának titka maradt), s akitől a horror műfajáról is megtudhattunk pár érdekességet, hisz
az nem újkeletű műfaj, elég Grimm vagy akár
Dobšinský vérgőzös meséibe belelapozni.
Kluvanec új könyve a napokban jelenik meg,
s a 490-es számú ház egy különös jelenséget
elevenít fel szépirodalmi eszközökkel. Van Kriványban egy évtizedek óta lakatlan ház, amely
állítólag kísértetek tanyája. Ezt a témát dolgozza
fel Kluvanec, aki közben már egy cseh környezetben játszódó regényen is dolgozik, amelynek
főhőse véletlenül (?) egy rimaszombati banktisztviselő lesz. S hogy nincsenek kísérteties véletlenek? A könyvtári matiné után pár órával felkeresett egy kedves ismerősöm, aki egy lakatlan,
kísértetekkel teli ház iránt érdeklődött. Ajánlottam is neki Marián Kluvanec új regényét, amely
sok-sok kérdésére választ adhat.
jdj, fotó: Gecse Attila
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A 10. Cracovia Zenei Fesztiválon szerepelt Krakkóban a rimaszombati
Blaha Lujza Vegyeskar.

A serkei református templomban ünnepi hálaadó istentiszteletre gyűltek
össze október 7-én. Háromszáz évvel ezelőtt, 1718-ban az Úrdombon épített új templomot a serkei gyülekezet. A serkei hálaadó alkalmat megtisztelte jelenlétével Fazekas László püspök mellett Fekete Vince főgondnok, a
Gömöri Református Egyházmegye több lelkipásztora, gondnoka, egyházi
és világi képviselők, gyülekezeti tagok. Az esemény keretében a nagybalogi
Tóth Krisztián kapta meg a palástját, őt bízta meg a püspök a segédlelkészi feladatok elvégzésével. Első szolgálati helye a komáromi református
gyülekezet lesz.

A Rimaszécsi Polgári és Vállalkozói Szövetség Polgári Társulás tizenkettedik alkalommal rendezte meg a Szent Hubertus Lovasnapot a gömöri
településen. Az egész napos rendezvényen az Ózdi Gömöri Lovas és Népi
Hagyományőrző Egyesület által lovas bemutatóra, valamint fogathajtó versenyre is sor került. A lovasnap keretén belül megemlékeztek a közel három
évtizeddel ezelőtt tragikus lovas balesetben elhunyt Hupka Imrére is.

A Rimaszécsen is szolgáló református prédikátor, Otrokocsi Fóris Ferenc
születésének 370. és halálának 300. évfordulója alkalmából Rimaszécs Község Önkormányzatának kezdeményezésére tartottak hálaadó Istentiszteletet.

Van megunt könyve?
Nyugodtan vigye el a
feledi vasútállomásra,
ahol könyvespolc várja
a már kiolvasott könyveket. S aki olvasni
38. Zenei Ősz keretén belül szeretne, az nyugodtan
kiolvashatja várakozás
nagysikerű koncertet adott
közben, de akár haza
AlisAdam PianoDuo, vagyis
is viheti.
Alisa Yajima és Baráz Ádám.

A losonci Erdélyi Gábor érdemelte ki a Zenthe
Ferenc Emlékplakettet, a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház társulatának titkos szavazása alapján.
Az elismerést elsősorban Gonosz Pista megformálásáért kapta A falu rossza című darabban.

Rimaszombat vendége volt a Gál Tamás vezette
Csavar Színház, akik a kisebbeknek a Jóka
ördöge című mesejátékot, míg a nagyobbaknak
Csokonai Dorottyáját mutatták be.

Zeherjén átadták a felújított kultúrházat.
A felújítás több fázisban zajlott, s azt egyrészt saját forrásokból, másrészt pályázati támogatásokból valósították meg. A kultúrházzal egyidőben
átadták a felújított parkot is, ahol játszóteret is
létesítettek.

Halmozza az élvezeteket mostanában Kukolíkné
Szendrei Rózsa, aki Salgótarjánban és IpolynyéHanván tartották a Szlovákiai Református Kereszken is nótaversenyen vett részt,
tyén Nők Egyesületének Országos Konferenciáját.
s főszervezője volt a Legszebb város batyi… címmel megrendezett rimaszombati nótaestnek is. Összeállította: jdj, fotó: majoros, homoly, amb, gecse, jdj és archív
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Október 19.:
Felavatják Szent-Ivány
József emléktábláját

A rimaszombati Közösségi Házban székelő
szervezetek tisztelettel meghívják Önt és becses
családját a két világháború közötti felvidéki
magyar közélet kiemelkedő képviselője, SzentIvány József emléktáblájának a felavatására,
amelyre október 19-én, pénteken, 13.30 órától
kerül sor Rimaszombatban, a Daxner utca 35.
szám alatti Közösségi Ház udvarában.
Az ünnepségen beszédet mond Haraszti Attila, Magyarország Kassai Főkonzulátusának főkonzulja, Simon Attila, a Fórum Kisebbségkutató Intézet
igazgatója és dr. Mogyorósi András, Szent-Ivány József dédunokája. Az emléktábla Gábor Emese alkotása. Áldást mond Dechterné Ferenczy Erzsébet
evangélikus missziós lelkész.

Október 20.:
Együtt a kultúráért
Almágyban

A Csemadok Almágyi Alapszervezete október 20-án, szombaton 15.00 órától Együtt
a kultúráért címmel magyar-roma
kulturális ünnepélyt szervez az almágyi
kultúrház nagytermében.
A műsorban fellépnek a helyi alapiskola és
óvoda tanulói, a Buzitai Alapiskola Citerazenekara, a Kelepelők Gyermek Néptánc�csoport, a balogfalai Fénix roma tánccsoport, Botos Béla Bumbi és zenekara, Lichtmannegger Tibor, Nagy Zsolt,
Koszorú József, valamint a helyi Pirosrózsák Asszonykórus, népdalkör és
férfikórus. 18.00 órától táncmulatság zárja a rendezvényt, amelyen a jó
zenéről Horváth Attila ATOSZ gondoskodik.

Október 25.:
Orosz melódiák
Rimaszombatban

Október 22.
Tornyai-Balogh művek a Csillagházban

Aki szereti az orosz dalokat, azt
október 25-én, csütörtökön 18.00 órára
várják a rimaszombati Városi Művelődési Központba, ahol a Russkaja
trojka ad koncertet a szenpétervári
Nemzeti Színház szólistája, Oľga
Grudinina vezetésével. Jegyek a helyszínen és a Turisztikai Információs
Központban kaphatók.

Október 22-én, hétfőn 19.00 órától a
Csillagházban (Daxner u. 36.) kiemelkedő érdekességű, jelentőségű és színvonalú esemény várja a zenekedvelőket.
Városunk kulturális életének megtisztelése, hogy a két fiatal, de már most a
kortárs magyar zeneszerzés abszolút
élvonalába tartozó zeneszerző, Tornyai
Péter és Balogh Máté Rimaszombatban szerzői est kertében tart bemutatót műveiből.
A koncert nem csak a bemutatandó művek szempontjából ígér különlegesen
magas színvonalat (a két ifjú „titán” darabjai mellett hallhatunk még a kortárs
magyar- sőt az egészvilág zeneszerzőinek egyik legnagyobb alakja, Kurtág
György műveiből is), hanem az előadások minőségében is. A koncerten fellépő művészek a magyar zeneművészet élvonalához tartoznak, akiknek fellépése Budapesten is a koncertéletben is fontos eseményt jelentenek. Akik
még emlékeznek a 2010 februárjában a Művelődési Házban tartott legendás
Kurtág koncertre, Tornyai Péterrel és Zétényi Tamással ott is találkozhattak.
A koncert előadói: Tornyainé Dóry Zsuzsa (gordonka), Zétényi Tamás
(cselló), Tornyai Péter (hegedű és brácsa) és Szalai András (cimbalom)

Október 29.:
Tisztelgés az
idősek előtt

Rimaszombat Városa és a
Szlovákiai Nők Uniójának
Kerületi szervezete az idén is
ünnepélyes találkozót szervez
az Idősek hónapja alkalmából. A találkozóra október
29-én, hétfőn 15.00 órától kerül sor a rimaszombati Városi
Művelődési Központban.

November 06.:

Botos Béla Bumbi és Bohdan Koval a 38. Zenei Őszön

A Rimaszombatból elszármazott
Botos Béla Bumbi (brácsa) és az
ukrán Bohdan Koval (zongora)
koncertjével folytatódik a 38. Zenei Ősz november 6-án, kedden
18.00 órától a Városi Művelődési
Központban. Elhangzanak Bedřich Smetana, J. S. Bach, Szergej
Rachmaninov, Henri Vieuxtemps
és Franz Schubert művei.

November 03.:
Katalin bál
Bereczki Zoltánnal

Hirdetés:

Pályázat – Településeink értékei 2.

A Felvidéki Értéktár Bizottság és a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet (a Csemadok
szakmai háttérintézménye) alapítóival: a
Csemadokkal, az SZMPSZ-szel, a Gazda PTvel közösen pályázatot hirdet Településeink
értékei 2019 címen. A pályázat folyamatos,
futamideje: október 30.–január 30. Regisztrálni október 30-ig lehet.
A pályázat célja a felvidéki magyar nemzeti és helyi értékek felfedezése, regisztrálása, dokumentálása, feldolgozása, rendszerezése, e tudásanyag megismertetése közösségeinkkel, s annak megőrzése a következő generációk
számára, – fontos, hogy a résztvevők megismerjék és dokumentálják saját településük, régiójuk értékeit, valamint alapvető ismereteket szerezzenek a Felvidéki Értéktárban és a Felvidéki Településmustrában nyilvántartott értékeikről. A pályázatra a Felvidéki Települési és Tájegységi Értéktár Bizottságok,
Csemadok szervezetek és polgári társulások jelentkezését várják a szervezők.
Bővebb infó: www.csemadok.sk

November 03-án, szombaton 19.30
órai kezdettel (kapunyitás 18.45
órától) a rimaszombati Városi Művelődési Központban 11. alkalommal rendezi meg a Gömöri Ifjúsági
Csoport Katalin bálját. A bál sztárvendége Bereczki Zoltán lesz, játszik a Saxon és az Unicum zenekar.

Új fodrászat (férfi, női, gyerek) nyílt
a Szolgáltatások Házában a Kishonti
utcában, amely megrendelés esetén
(tel.: 0915/368 404) munkanapokon
09.00 és 17.00 óra között várja az érdeklődőket.
Hetente változó akciókkal, a régióhoz
alkalmazkodó árakkal vár mindenkit
Turcsányi Katalin
GH-75/18

Gömöri Hírlap

9

Nyolc csapat részvételével útjára indult a jégkorongozók II. ligájának
keleti csoportja. Remek rajtot vett a rimaszombati HKM csapata, amely
előbb Bártfán, majd idehaza, a liptószentmiklósiak ellen győzött fölényesen, ahogy elrontotta a késmárkiak örömét is, így három forduló után
vezeti a tabellát.
A rimaszombatiak mellett a tőketerebesiek, a gölnicbányaiak (Gelnica), a
bártfaiak, a késmárkiak, a kisszebeniek, a liptószentmiklósiak B csapata és
a lengyel Sanok csapata vágott neki a 2018/19-es idénynek, s a rimaszombatiak a szezont Bártfán indították, ahol a csapatkapitány, Ján Slovák
vezérletével és négy góljával 7:2 arányú győzelmet arattak. Október hatodikán 273 hokidrukker várta az első, idénynyitó hazai mérkőzést, amelyre a
liptószentmiklósi fakó volt hivatalos.
Bár a hazaiak voltak a mérkőzés esélyesei, a vendégek kapuvédője, Melna
az első harmadban az utolsó percig mindent kifogott. Ekkor Denis Moroz
indította el a gólgyártást. Ezt követően a hazaiak szép lassan felőrölték a
vendégek ellenállását, s a 29. percben egy percen belül kétszer is betaláltak, előbb Peter Filipiak, majd az orosz idegenlégiós, Georgij Vilkinszkij
is bevette Melna kapuját. Bár a vendégek is kidolgoztak pár reményteljes
helyzetet, Karol Križan kapuját nem tudták bevenni. Ahogy a harmadik
harmadban sem, nem úgy, mint Vilkinszkij, aki megszerezte saját második,
ezzel csapata negyedik gólját, majd Zorvan és Šagát emlékezetes percei
következtek, de a pontot az i-re Vilkinszkij tette fel az 58. percben, találatával 7:0-ra alakítva a mérkőzés állását, egyúttal beállítva a végeredményt
is.
A harmadik fordulóban a rimaszombatiak stadionnyitó ünnepségre voltak
hivatalosak, a hazaiak ráadásul kilenc év után tértek vissza a hokitérképre.
Vilkinszkij azonban elrontotta a mintegy 500 néző ünnepét, s a batyiak 8:4
arányban győztek Vilkinszkij három, Šagát két illetve Moroz találataival.
A HKM Tőketerebesen folytatja a bajnoki küzdelmeket, míg a hazai rajongók legközelebb október 27-én, szombaton szurkolhatnak hazai pályán,
amikor a kisszebenieket (Sabinov) fogadja a HKM. A mérkőzésre minden
sportrajongót szeretettel várnak a Téli stadionba 17.00 órára.
Fotó: Denis Szőke

Két forduló során újabb hat pontot szerzett Anton Jánoš legénysége, amely
mindkét nógrádi legénységgel sikeresen megbirkózott. Előbb idehaza a
kálnóiakat győzték le 1:0 arányban Lupták góljával, majd Losoncon 3:0
arányban győztek Jass, Szekulics és Fajčík góljaival, elrontva a 400 néző
örömét. A rimaszombatiak a következő, 12. fordulóban október 20-án,
szombaton 14.00 órától a karasznóiakat fogadják (Krásno nad Kysucou),
majd október 28-án, vasárnap 14.00 órától a veszeleiek (Oravské Veselé)
otthonába látogatnak.
Fotó: gecse

Az osztravai tánc világbajnokságon képviselte a szlovák színeket Baka
Tamás és Farkas Orsolya, akik 88 pár közül az 54. helyen végeztek.

Őszi nagytakarítás 2018

Ahogy már megszokhatták, az idén is sor kerül az őszi
nagytakarításra, méghozzá október 11. és november
15. között. A Városi Közterület-fenntartó Vállalat nagyméretű konténereket helyez ki az alább feltüntetett
menetrend szerint. A veszélyes hulladékok begyűjtésére
október 20-án, szombaton kerül sor. A cég munkatársai
kérik a lakosságot, hogy ezt a lehetőséget maximálisan használják ki!
okt. 18.–25.
Cukorgyári u. – parkoló a lakóház mellett, Markuš u., A Rozsnyói és Iskola
u. kereszteződésénél, Rima-lakótelep – a B-1 és B-2 lakóházak között
Nyugat-lakótelep – a nagy M-Market mellett
okt. 25.–31.
Bakti – a futballpálya mellett, Kurinci Üdülőövezet – a buszmegálló mellett, Szabatka – új rész, Szabatka – régi rész, Szőlős – az üzlet mellett
Nov. 02.–08.
Dúsa – a kultúrház mellett, Mezőtelkes – a buszmegálló mellett, Felsőpokorágy – a kultúrház mellett, Alsópokorágy – a templom alatt, a falu végén, Szabópuszta – a lakóházak mellett

nov. 08.–nov. 15.
Dobšinský utca, Szőlős – autóbuszmegálló a hegyen
A nagykapacitású konténer (VOK) a háztartási hulladék összegyűjtésére
szolgál. Ezek közé nem tartozik az építési hulladék, a veszélyes hulladék
(pl. villanykörték, akkumulátorok, gumi, festékek) stb. A zöldhulladékot,
amely nem került komposztálásra, kérik, hogy a konténer mellé helyezzék el. A veszélyes hulladékokat folyamatosan le lehet adni a DETOX rimaszombati telephelyén (az egykori ZŤS területén a Kassai úton).
A veszélyes hulladékok mobil begyűjtésére október 20-án kerül sor.
Ennek pontos ütemtervét megtalálják a város internetes oldalán
(www. rimavskasobota.sk).
Amennyiben nem felel meg a nagykapacitású konténerek kihelyezésének
időpontja és helyszíne, szükség és igény szerint egyeztetni lehet a DETOX cégnél (Kassai út 2923.) a 048/47 12 511-es telefonszámon. A veszélyes hulladékokat folyamatosan le lehet adni a DETOX rimaszombati
telephelyén (az egykori ZŤS területén a Kassai úton) is, egyedüli feltétel
a személyi igazolvány felmutatása. Bővebb információt a Városi Hivatal
munkatársától, Bozó János mérnöktől is kaphatnak a 047/56 04 648-as telefonszámon.
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Norvég anzix avagy Képeslapok Norvégiából
A bakancs-listámon nem szerepeltek ugyan északi tájak, de a kisebb
fiam nyolc év alatt, mióta Norvégiában dolgozik, oly sok szépet mesélt és
rengeteg fotót készített a norvég tájról, hogy az elhatározást tett követte.
Bő egy hétre barátnőmmel, Tari Marikával együtt repültünk Bergenbe.
Ott már várt bennünket Gábor fiam, aki egész héten egyik gyönyörű
helyről a másikra kalauzolt bennünket.
Az élmény fantasztikus volt. Más világ, más táj. Szikla szikla hátán, majd
gyönyörű zöld kertek és legelők, benne bárányokkal, kecskékkel, tehenekkel
és lovakkal. No és a fjordok, tavak, gleccserek és ...... a tenger! Olyan mélykék, amilyent még sehol sem láttam. És a tisztaság, a rend, a nyugalom – s
nemcsak vidéken és a kisvárosokban, hanem az olyan nagyvárosban is mint
Bergen. És az emberek – kedvesek, vidéken és a túrákon mindenki mindenkit üdvözöl: hay, hay.
Egy-egy fotó újból felidézi a látottakat: a fjordok, szigetek, alagutak, hidak
és a tenger felejthetetlen világát. A címben képeslapot ígértem a Gömöri Hírlap olvasóinak. Ízelítőül fogadjanak néhány fényképet Norvégiából, amíg az
átélt élmények útirajzzá érnek.
Sebők Valéria

Mi is kiültünk a semmi szélére – a Szószék-szikla meredek fala
604 méterre a fjord felett van.

Tó, fjord és a végtelen tenger

Haugesundban Marilyn Monroe szobránál
(ő nem fázott annyira...)

Egy drónos felvétel: a norvég egyesítést jelképező 3 kard,
a gyepen a 3 hangya mi vagyunk.

Brandasund – tipikus norvég vidéki táj: sziklák és zöld
növényzet, elszórt házak, és... fjord és tenger

Az ajándékbolt gyönyörű kertje
mögött olajfúró-tornyok.

Haugesund főutcáján a fiammal és némi kecskével

A bergeni hal- és virágpiacon

Bryggen – Bergen óvárosa, itt mindig esik, mi sem úsztuk meg.

