Az elmúlt napok
margójára

Bő egy hónap után ismét visszatért Tompa
Mihály szobra a róla elnevezett térre, de
már az egykori központi helyére. Holló
Barnabás alkotását Komáromban újították fel, s annak hivatalos átadására a költő
születésének 200. évfordulóján, szeptember 28-án kerül sor. Helyére viszont, ha
a képviselő-testület is jóváhagyja (a döntésre lapzártánk után került sor) Arany
János szobra kerül, így egy társaságba
kerül(het) a XIX. század három magyar
költőóriása. Mindeközben Budapesten, az
Országos Széchenyi Könyvtárban Nincs
talán még feledve a dal címmel Tompa
emlékkiállítást nyitottak, amely szeptember végéig várja a látogatókat.
Fotó: Gecse Attila és Karasz Lajos

A Tompa Mihály Református Gimnázium
dísztermében ismét útjára indult az Esték a
Gömöri Hírlappal című
sorozata, amelynek első
vendége Licsko Péter
zeneszerző volt, akivel
munkásságáról, a zeneszerzés fortélyairól
Juhász Dósa János beszélgetett.

Május 16-án ünnepelte volna 105. születésnapját a
várgedei születésű Tamás Ilonka néni, a Balogvölgy
tanító nénije, aki tavaly augusztus 22-én hagyott itt
végleg bennünket.

Gyakran gondolkozom azon, hogyan is fogalmazzam meg ebben a
rovatban úgy a gondolataimat a város és a járás életével kapcsolatban,
hogy még csak véletlenül se gondolhasson bárki is arra, hogy burkolt
politikai üzeneteket fogalmazok
meg. Legutóbb a Járási Hivatal vezetője vádolt meg azzal, hogy politizálok, holott csak azt írtam meg, hogy a kormány
meghosszabbított kezeként meghívásunk ellenére
nem volt hajlandó a tájékoztatni a képviselőket és
a polgárokat, hol is tart a kormány azon határozatának a teljesítése, amely a regionális különbségek
eltüntetését tűzte ki célul.
Nem tudom, mitől politizálás az, ha számon kérem a
városi képviselő-testület határozatát, amelyet egyébként
az ő képviselői (Most-Híd) is megszavaztak. A képviselők szeretnék tudni, mikor valósul meg az egykori
Megyeháza épületében a már rég megszavazott ügyfélközpont, hol tart az előkészületek során az R2-es gyorsforgalmi út kiépítése Kassa irányába, s az elmúlt közel
egy év során mennyit fektettek be ebbe a régióba, hisz
a kormány által ígért 6 millió euróból tavaly egy millió
300 ezret, míg az idén további egy millió 200 ezret terveztek a regionális különbségek felszámolására elkölteni járásunkban.
Azt hiszem, csak az lát politizálást a véleményem mögött, aki a feltett kérdésre nem akar, vagy nem is tud
válaszolni. A rosszabb persze, ha képtelen megnyugtató
választ adni a tömegeket érdeklő kérdésre, hogyan is tovább a legelmaradottabb régiókban.
Sok-sok év óta vagyunk tanúi annak, hogy az állam
vezetőit egyáltalán nem érdeklik a gondjaink. Nem véletlen, hogy 2007-ben az akkori polgármester, Cifruš
István azzal utasította el a tiszolci kihelyezett kormányülésen való részvételt, hogy nincs értelme azért leutaznia, hogy jóllakjon, megigyon egy korsó sört, Klenócon lejátszanak egy öregfiúk meccset, s aztán úgysem
történik semmi érdemleges. Talán az sem volt véletlen,
miért is küldött a jelenlegi polgármester jelképesen lapátot a kormányfőnek, hogy azzal csapjon szét azok között, akik lassítják a régió fejlődését.
De kérdem én, hogyan lehet úgy írni városunk és régiónk helyzetéről, hogy ne vádoljanak meg azonnal politizálással. Vagy igazából az a cél, hogy elhallgattassák
azokat, akiknek van bátorságuk nyilvánosan is kinyilvánítaniuk a véleményüket és egyet nem értésüket a jelenlegi áldatlan helyzettel? Normális állapot az, hogy az állam képviselője a véleménynyilvánítást megbélyegezze
és valakit ellenzékiséggel vádoljon meg csak azért, mert
papírra meri vetni a véleményét egy olyan lapban, amelyet a város polgárainak a pénzéből jelentetnek meg?
Lapunknak pontosan az az elsődleges feladata, hogy
tájékoztassa a polgárokat az őket is húsbavágóan érintő kérdésekről. Még ha az az állam képviselőinek nem
tetszik is. S közben elfeledkeznek arról, hogy egyrészt
őket is a város lakói által befizetett adóból tartják el.
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Tompa Mihály visszatér(t) városunkba és a köztudatba
Kivételesen peches ember Tompa
Mihály, hogy barátjával, Arany
Jánossal egy esztendőben született – hangzott el Budapesten,
a Tompa Mihály-emlékkiállítás
megnyitóján, s igaz, ami igaz,
Tompa kultusza az elmúlt mintegy száz esztendőben teljesen
háttérbe szorult. Szerencsére
szülővárosa, Rimaszombat nem
feledkezett meg róla, s születése
200. évfordulóján szobra ismét
visszakerül(t) eredeti helyére, sőt,
ha a testület is úgy gondolja (döntés lapzártánk után született),
Arany János is csatlakozik a két
költőtárshoz.
Még tavaly döntött úgy Rimaszombat vezetése, hogy eredeti pompájában újítja fel a Tompa teret, így
Holló Barnabás 1902-ben felállított
szobra visszakerül a tér központi
helyére. Igaz, a sok-sok engedély
miatt egy évig tartott, míg a tér felújítása elkezdődhetett. A több mint
száz éves szobor sem kerülhette el a
maga különös sorsát, hisz a második
világégés után egy ideig a múzeum
raktárában porosodott, ezt követően a Városkertben lelt új otthonra,
majd 1994-ben visszakerülhetett a
róla elnevezett térre, de már nem
középre, az eredeti helyére, hiszen
ott az idők során egy szökőkút talált
otthonra. 2005-ben jobbjára Petőfi
szobra került, így 12 évig egymás
mellett álltak békés egyetértésben.
Tavaly a város vezetése úgy döntött, hogy a tér visszanyeri egykori
arculatát, az igazi kérdés az volt, mi
legyen a Petőfi szoborral, de voltak,
akik a tér másik oldalán található
szovjet hősi emlékművel sem voltak kibékülve. Végül hosszas viták
után úgy döntöttek, mindkét szobor
marad, bár Tompa „távozása” után
a tér meglehetősen féloldalasnak
mutatkozott. Ekkor jött B. Kovács
István ötlete, mi lenne, ha Tompa
helyére felállítanák Arany János
szobrát, így Gömör fővárosában
összetalálkozhatna és ismét egymásra lelhetne a három jóbarát.

A város vezetése kérvénnyel fordult
az Arany János Emlékbizottsághoz,
amely a költő születése 200. évfordulójának eseményeit koordinálja
Áder János magyar államfő vezetésével, s az jóvá is hagyott 17 millió forintot a szobor felállítására,
amelyet Győrfy Lajos szobrászművész készítene el. Közben Tompa
szobrát is elszállították Csütörtöki
András szobrász-restaurátor műhelyébe felújításra, amely a napokban
eredeti pompájában vissza is került
a térre az eredeti helyére.
Amíg a szobor Komáromban vendégeskedett, Budapesten, az Országos Széchenyi Könvytárban
sem feledkeztek meg Tompa Mihályról, köszönhetően többek között a Comp-Rend Kft-nek, amely
megkereste a nemzeti könyvtárt,
hogy Arany János mellett bizony
Tompa Mihály is 200 éve született. „Nincs talán még elfeledve a
dal…” címmel két irodalomtörténész, Szűts-Novák Rita és Patonai
Anikó Ágnes válogattak a könyvtár viszonylag gazdag Tompa-hagyatékából, amely Tompa levelei,
fényképei, könyvei mellett a költő
utóéletével is foglalkozik. „Tompa
egészen Trianonig legalább akkora
szerepet töltött be a magyar irodalmi kánonban, mint Arany János, de
az elmúlt 100 esztendőben valahogy elfeledkeztek róla” – mondja
a nagy gömöri költőről a megnyitón
szintén jelen lévő B. Kovács István,
aki a két legendás barát, Tompa és

Arany levelezésének feldolgozását
végzi, amely a 200. születésnapra
jelenik majd meg. „Nagyon sok hátránya származott Tompának abból,
hogy nem élt a fővárosban, s kimaradt az irodalmi életből, így viszont
megmaradt a nagyon gazdag levelezése, amelyet Arannyal és más
kortársaival folytatott” – mondja
B. Kovács, hisz amennyiben Pesten élt volna, ezek a levelek meg
sem születtek volna, így jóval szegényebbek lennénk a kort illetően.
A budapesti kiállítást Szilágyi Márton irodalomtörténész nyitotta meg,
aki szintén azt hangsúlyozta, hogy
Tompa méltatlanul esett ki a köztudatból, hisz ha nem is éri el költőileg Petőfi és Arany színvonalát,

vannak olyan versei, amelyek méltán sorolandók a magyar irodalom
legszebb versei közé. A megnyitón
Szabó András előadóművész Tompa két kevéssé ismert versét ( Isten
akaratja, Tapasztalás) adta elő, s a
megnyitó hangulatát színesítette a
sárszentmiklósi Általános Iskola
kórusa és hangszeres kisegyüttese
is, akik Tompa műveket és gömöri
népdalokat is megszólaltattak.
„Nem vagyok olyan együgyű: hogy
teljesen ne tudjam s érezzem: miképp sok jó, sőt kitűnő verset írtam,
és ezért meg is adta a teljes elismerést, méltánylatot az ítészét, mely
a magyar nemzet forradalom utáni
szomorú tizennyolc éve egyetlen
költőjévé emel, ki az általános bánatnak, nemzeti gyásznak méltó és
igaz, bár beburkoló hangot és nyilatkozatot bírtam adni. A két halhatatlanhoz, Petőfihez és Aranyhoz
emeltek harmadikul” – írja egy levelében Tompa, s bizony nagyon jó
lenne, ha végre ismét ott állhatna az
őt megillető joggal Petőfi és Arany
mellett. S ehhez bizony nekünk, rimaszombatiaknak és gömörieknek
lehet egy-két szavunk és tettünk.
jdj, fotó: jdj és karasz

Május a ballagások és az érettségik ideje is. A Tompa Mihály
Református Gimnázium kivételével (ahol az idén nem volt érettségiző
osztály) a többi középiskolában elbúcsúztak a diákok, akiknek többsége, mire ezek a sorok megjelennek, már túl van az érettségin. Egy
részük tovább folytatja a tanulmányait főiskolákon és egyetemeken,
más részük viszont a munkaerőpiacon próbál elhelyezkedni.
Képünkön a Magán Szakközépiskola (Hotelakadémia) és a Kereskedelmi Akadémia végzős diákjai.

Gömöri Hírlap

A tervezett parkolóhelyekről és a fagyizóról vitáztak
Folytatódott a nyilvános találkozók sorozata a város vezetésével, ezúttal a Rozsnyói és
Szövetkezeti utcák lakóival találkoztak a Hostinský Alapiskola előcsarnokában. A találkozón
részt vett Šimko József polgármester és a Városi Hivatal vezető munkatársai is.
A találkozón volt téma bőven,
a vitákat kiváltó telekeladástól
kezdve a 2017-es esztendőre
betervezett aszfaltozásokig és
új parkolóhelyekig bezárólag.
A fórum elején a polgármester beszámolt a város gazdasági kondícióiról, s mint elmondta, a város
eladósodottságát az eltelt hat év
alatt sikerült 29,8%-ra lecsökkenteni, amely ugyan az idén betervezett aszfaltozásra felveendő hitel
miatt 34,4%-ra növekszik, de még
így is jóval alatta lesz a 2010-es
helyzetnek, amikor a város vezetését átvette.
Šimko József szólt arról is, hogy
a városban terjedő pletykákkal ellentétben a városnak van fejlesztési koncepciója, amelyet 2014-ben

fogadott el a képviselő-testület.
A polgármester rövid felszólalása
után rátértek a napirendi pontokra,
így a Rozsnyói és a Szövetkezeti
utcai társasházak között tervezett
új parkolóhelyek kialakítására,
valamint a tervezett aszfaltozásra.
A város most készíti elő az üzleti
versenytárgyalást, s ha azt a tervek szerint augusztusig sikerül
nyélbe ütni, akkor azt követően
azonnal elkezdődhetnek a munkálatok. Komoly vita alakult ki a
kiválasztott parkolóhelyek miatt,
így a polgármester javaslatot tett
egy terepbejárásra (ezt május 26án ejtették meg), hogy a lakók a

helyszínen véleményezzék a város által kidolgozott terveket.
Ezt követően annak a teleknek az
eladása került szóba, amelyet egy
helyi vállalkozó szeretne megvásárolni a nemrég megnyitott
fagyizó mellett. Felszólalt maga
a vállalkozó is, aki jelezte, egyetlen célja van, a fagyizó melletti
terület megszépítése, hogy a vásárlók is örömmel látogassanak el
hozzá. Korábban a Városi Tanács
nem emelt kifogást a telek eladása
mellett, s azzal a találkozó résztvevői is egyetértettek.
Kép és szöveg: Ivan Sálaši

Zeherje polgármesterét választották az Év anyjává
Száz évvel ezelőtt került sor először az anyák megünneplésére,
s elsősorban az 1989-es rendszerváltás után kapta vissza nálunk is régi fényét ez az ünnep.
Városunkban a Szlovákiai Nők
Szövetségének Kerületi Uniója
és a Város szervezésében évek
óta ünnepi műsor keretében köszöntik az édesanyákat.
Az idei ünnepséget Helena Husárová, a kerületi unió elnöke
nyitotta meg, majd köszöntötte a
megjelenteket Šimko József polgármester is, valamint a Rimaszécsi Alapiskola diákjai és a Pod-

kovička folklórcsoport. Husárová
köszöntőjében hangsúlyozta, „a
város jelenlegi vezetése nagyon
sokat tesz azért, hogy az itt élők

egyre
jobban
érezzék magukat, s aki ezt
nem látja vagy
nem akarja látni,
annak nem segít
már a szemüveg
sem”.
Az idén is átadták az Év anyja kitüntetést,
amelyet 2017ben
Ružena
Gembickának, Zeherje polgármesterének ítéltek oda, aki már
negyedik választási ciklusban áll
a település élén.
av, fotó: gecse

90. születésnapját ünnepelte
Július Molitoris helytörténész,
szerkesztő, a Gemerské zvesti
egykori munkatársa. Molitoris
klenóci születésű, gimnáziumi
tanulmányait Rimaszombatban,
majd Tiszolcon végezte, s már a
háború befejezése után érettségizett Rimaszombatban. A pozsonyi
Comenius Egyetemen történelem
és szlovák nyelv szakon végzett. Még kamaszként részt
Több mint nyolcvanan vettek részt a Magyar Közösség vett a Szlovák Nemzeti Felkelésben, s máig lelkes propagátora az egykori legendás eseményeknek.
Pártja (MKP) Rimaszombati Járási Konferenciáján,
A Gömör-Kishonti Múzeumban található állandó kiállíahol megválasztották a párt jelöltjeit az őszi megyei
tás egyik alkotója, s ötletgazdája a felkelésre emlékező
választásokra.
információs tábláknak, amelyet Feketepataktól Tiszolcig
Az MKP négy jelöltet (Auxt Ferenc, Cziprusz Zoltán,
kerültek kihelyezésre. Hosszú évekig az Obzor Kiadó
Juhász Péter, Rigó László) indít, ugyanis szóbeli meg- szerkesztőjeként dolgozott, s 1989 után munkatársa volt
állapodást kötöttek a Most-Híddal, hogy egyik párt sem a Gemerské zvestinek is. Már nyugdíjas éveiben több
hiánypótló publikációt is megjelentetett szülőfalujáról,
indít teljes csapatot. Abban viszont még nem született
így 2012-ben adta ki az Amatőr színjátszás Klenócon,
megállapodás, hogy melyik megyefőnök-jelöltet támokét évvel később A demokratikus átmenet 1989-ben
gatják a novemberben esedékes megyei választásokon.
Klenócon című munkáit.
A most megválasztott képviselők mandátuma öt évre
Az ünnepeltnek a Gömöri Hírlap szerkesztősége
szól majd.
nevében is szívből gratulálunk!
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Helena Urdová
halálára
Hetente
egyszer
bejött a szerkesztőségbe, beült a
Gemerské zvesti
irodájába, s végigolvasta a lapot.
Átélt több főszerkesztőt, majd miután Marian Kluvanec is elment,
bejelentette, hogy
nem jön többé. Nem volt könnyű
rábeszélnem, hogy maradjon, hisz
megörökölve a szlovák lap főszerkesztői posztját, még inkább szükség
lett egy szlovák nyelvi szerkesztőre.
S Helena Urdová engedve a gyöngéd
erőszaknak, maradt.
Holott tudta, mellettem kétszer annyi
munkája lesz. De nemcsak javított,
tanácsokat is adott, sőt nem egyszer
még hétfőn is bejött, hogy a vasárnap
sebtében összerakott címlapot is leellenőrizze. Hisz nevét adta a laphoz…
Amikor vége lett a közös korszakunknak is, végleg elbúcsúzott. Pár évig
még találkozgattunk a Vasúti utcában,
s mindig váltottunk egy-két szót, de az
utóbbi időben már nem láttam. Mégis
váratlanul ért a halálhíre, ahogy a családját is.
Helena Urdová Kleibanová néven
1939-ben született Alsószikláson, de
a családjával 1942-ben Rimabányára
költöztek. Itt kezdett iskolába járni, aztán Rimaszombatban a lányiskolában,
később a losonci pedagógiai iskolában
folytatta. Rimaráhón és Osgyánban tanított, közben távúton elvégezte a besztercebányai főiskolát, s szlovák-orosz
szakos tanári diplomát szerzett.
A főiskolán ismerkedett meg későbbi
férjével is, akikkel két fiút neveltek
fel, Rastislavot és Milant. Évtizedekig
Rimaszombatban tanított az alapiskolában. „Szigorú, de nagyon aktív
és igazságos tanárnő volt” – mondja
róla Erika Juhászová. 1994-ben ment
nyugdíjba, de még ezt követően is tanított a gimnáziumban, majd elvállalta a Gemerské zvesti korrektúráját is.
A Gömöri Hírlapot Együd Edit, a
Gemerské zvestit ő olvassa el évekig
először.
Egyik fiával operába, a másikkal túrázni jár, s ahogy unokája, Veronika
búcsúzik tőle: mindene volt a szlovák
nyelv, a puncsos szelet és a keresztrejtvény. Még megélhette első dédunokája, Filipko megszületését is.
77 év, 5 hónap, 28 nap – ennyi adatott
meg Helena Urdovának e földi létből.
Az a furcsa helyzet állt elő, hogy valószínűleg én voltam az utolsó munkaadója, s nem tudok eléggé hálás lenni,
hogy akkor azt a hálátlan feladatot elvállalta. Ünnepi percek voltak, amikor
minden pénteken reggel kilenc órakor
ránk nyitotta az ajtót, s mindig mosolyt
hozott a nagy lapzártás rohanásba.
Köszönöm, hogy ismerhettem.
Juhász Dósa János
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A hétköznapok hősei, akik itthon maradnak

Amíg tavaly a külhoni magyar fiatal vállalkozókat állította középpontba a magyar kormány, addig
2017-ben a magyar családi vállalkozásokra fókuszálnak. A program keretében feltérképezik a határon túli családi vállalkozásokat,
de az idén is lehet pályázni, így a
családi vállalkozásokat 600 millió,
míg a fiatal vállalkozókat további
230 millió forinttal támogatják.

Közel száz családi vállalkozó jött
össze a tavaszi „turné” utolsó állomásán (előtte megjárták már Erdélyt, Vajdaságot, Kárpátalját, de
voltak Eszéken és Lendván is), míg
Felvidéken Komárom után Gömör
fővárosa következett. Hajnal Virág
programfelelős, a Nemzetpolitikai
Államtitkárság stratégiai főreferense ismertette a magyar kormány
elképzeléseit, s mint hangsúlyozta,
mindent meg kell tenni azért, hogy
a külhoni magyarság a szülőföldjén
boldoguljon. Tavaly 962 pályázat érkezett be hozzájuk, amelyből 117-et
tudtak támogatni.
A családok évének kiemelt része a
pályázati támogatás, de szeretnék
részletesen is feltérképezni a határon túli családi vállalkozásokat, s
nagyon fontosnak tartják a kapcsolatteremtést is. „Maguknak óriási
szerencséjük van, hogy a szlovák
nyelvet is bírják, így a magyar mellett a szlovák piac is nyitott az Önök
számára” – hangsúlyozta az egyik
előadó.

Összefogtak a fiatal szlovákiai magyar vállalkozók
Mielőtt elkezdődött volna az ismerkedés, előbb Iván Tamás, az újonnan
alakult Szlovákiai Magyar Fiatal
Vállalkozók Szövetségének az elnöke köszöntötte a résztvevőket, s mint
örömmel újságolta, már több mint
kétszázan csatlakoztak a szövetséghez, amely elsősorban a kapcsolattartásban tud segítséget nyújtani,
de június 22-én Dunaszerdahelyen
megrendezi az első Junior Expót is.
„Számomra az itt működő fiatal vál-

lalkozók a hétköznapok hősei, hisz
a nehezebb utat választották, amikor
itthon maradtak, s nem Magyarországon vagy Nyugaton kerestek
megélhetési lehetőséget” – hangsúlyozta rövid expozéjában Iván.
Boross Dávid az FBN-H Felelős
Családi Vállalatokért Magyarországon Egyesület társelnöke a magyarországi családi vállalkozásokat
térképezte fel rövid előadásában, s
mint hangsúlyozta, ezek döntő többsége elsőgenerációs vállalkozás, a
szocialista rendszer ugyanis nem
engedte kibontakozni (még Magyarországon sem) a családi maszek
vállalkozásokat. Ezt támasztotta alá
az a gyors közvélemény-kutatás is,
amelyet a jelenlévők között végzett,
ugyanis azok nagy többsége is elsőgenerációs vállalkozó volt, ugyancsak fiatal, második generációs pár,
míg harmadik generációs egy akadt.
Boross ecsetelte a generációváltás
nehézségeit is, s mint egy kutatás
alapján megállapította, a jelenlegi
családi vállalkozások alig egyharmada esett át generációváltáson,

egyharmaduk tranzakció keretében
váltott tulajdonost, míg további
egyharmaduknál a tulajdonos megöregedett a vállalkozásával együtt,
s az így lassan, de biztosan teljesen
leépült. Igaz, nem könnyű a fiatalokat a vállalkozás átvételére bírni
a jelenlegi nem könnyű körülmények között. Ezt nem lehet csak úgy
megkapni, el kell venni – tette még
hozzá Boross, s az elmondottakat az
előadását követő kerekasztal-beszélgetés csak megerősítette.

Érsekújvártól
Királyhelmecig érkeztek

De előtte még minden résztvevő bemutatkozott (többségük a környékről és Nógrádból érkezett, de jöttek
Szepsiből, sőt még Királyhelmecről
is), sőt elmondhatta, mi is bántja a
legjobban, már ami a vállalkozását illeti. A jelenlévők többsége az
élelmiszer-, és építőiparban, a számítástechnikában és a mezőgazdaságban tevékenykedik, s ami nem
volt meglepő, jelentős részük az
anyagiak hiányára, a vásárlóhiányra
panaszkodott, de ami viszont ugyancsak meglephette a kívülállót, szinte minden második a szakképzett
munkaerő hiányát panaszolta fel.
S tette ezt Gömörben és Nógrádban,
ahol a munkanélküliségi ráta évek
óta 20 százalék felett van, s vezeti a nem túl dicső országos listát.
A mezőgazdasági vállalkozók főleg
a nagy áruházláncokra panaszkodtak, amelyekkel képtelenek felvenni
a versenyt.

Afrika és a cipőpiac
De a kerekasztal-beszélgetés résztvevői mégis inkább az optimista
oldalukat mutatták meg, egyikük
például diófaültetvényt hozott létre,
amely leghamarább már csak az utódainak fog teremni. S ahogy az már
korábban is elhangzott, a szlovákiai magyar vállalkozók egyik nagy
előnye, hogy nyitott előttük a magyar
és a szlovák piac is. Majoros Jácint

is eldicsekedett vele például, hogy
egyre több a kliensük az északi területekről is, de sikerült a méhészeti
termékeikkel betörni a magyarországi piacra is. „Sokszor tűnik reménytelennek a helyzetünk, s ráadásul
nincs olyan, hogy négykor leteszem
a munkát, s elmegyek teniszeni vagy
úszni egyet, ez napi 24 órás szolgálatot igényel” – mondta Majoros,
aki elsősorban a kapcsolatteremtés
fontosságára hívta fel a jelenlévők
figyelmét. A fórumon bemutatkozott
Halász Attila helyi vállalkozó is, aki
tavaly Példakép-díjat is kapott vállalkozásáért. Halász családi éttermet
működtet Rimaszombatban, s ahogy
megtudtuk tőle, már középiskolás
korában az volt az álma, hogy vállalkozni akar. Első megtakarított
pénzét rögtön vállalkozásba fektette,
de bizony nem egyszer kicsúszott a
lába alól a talaj, mégis folytatta. Sőt,
mint elmondta, feleségével négy
gyermeket is nevelnek, a legidősebb
már 18 éves, aki már szintén ott sündörög a családi étteremben, a legkisebb viszont még csak fél esztendős.
S a rimaszombati találkozón elhangzottak tanulságát leginkább az az
egyik résztvevő által felelevenített
adoma adta vissza, aki az egyik egykori amerikai cipőtulajdonost idézte,
aki több emberét is kiküldte Afrikába, hogy feltérképezze a helyi piacot. Volt, aki azzal jött vissza, hogy
nem érdemes Afrikában befektetni,
mert senki sem hord cipőt. Volt viszont olyan is, aki lelkesen tért vis�sza, hiszen szabad a piac, mert még
senkinek sincs cipője.
Szóval nem könnyű a tanulópénzt
megfizetni, hisz erre az előző rendszer nem adott lehetőséget. Viszont
kitartó, napi 24 órás munkával talán
nem is lehetetlen. Ehhez ad lehetőséget most a magyar kormány, hisz
júniusban kiírják a pályázatokat,
ősszel pedig ágazat-specifikus tréningekkel jönnek vissza, de nem
elhanyagolandó a kapcsolatteremtési lehetőség sem, amelyre ezeken a
találkozókon lehetőség nyílik.
jdj, fotó: gecse és a szerző

Gömör idén is egy euróért jöhet Gombaszögre!
A gömöri régió lakosai szimbolikus egy euróért fesztiválozhatnak az idei
Gombaszögi Nyári Tábor szombati napján, július 15-én.
Az idei tábor széles programkínálata élménydús pillanatokat tartogat a fesztiválozók számára. A koncertek biztos kikapcsolódást és lehetőséget nyújtanak az
egy héten át tartó szórakozásra. A szombati napon, azaz július 15-én fergeteges
hangulatú buli várható, hiszen fellép többek között az Useme, a Quimby, a Jóvilágvan, valamint DJ Peter is. Azonban a szervezők a szórakozás egy másik alternatívájával is meglepik a fesztiválozó fiatalságot, hiszen lehetőségük lesz felfedezni az újonnan kialakított tanösvényt is, amely arra hivatott, hogy bemutassa
a terület kulturális és természeti kincseit. A tavaszi hetijegy ára kedvezményesen
37 €, amelyet május 31-ig lehet megvásárolni.
Mindettől függetlenül azonban, a gömöri régió lakosai állandó lakhelyük igazolása után mindössze szimbolikus egy euróért válthatnak kedvezményes napijegyet a tábor szombati programjára, vagyis a Gömöri Napra.
A Sine Metu Polgári Társulás és a Diákhálózat által szervezett Gombaszögi
Nyári Tábor, a szlovákiai magyarok hagyományos fesztiválja, találkozóhelye és
szabadegyeteme, amely július 10. és 16. között valósul meg a Szalóc községhez
tartozó Gombaszögi Kempingben.
További információkat a Gombaszögi Nyári Tábor hivatalos honlapján, illetve Facebook-oldalán találhatnak az érdeklődők.

Gömöri Hírlap

30 éves a Halász utcai Óvoda
Ünnepi akadémiára várta a szülőket, egykori diákokat a Halász
utcai Óvoda, amely az idei tanévben ünnepli alakulásának 30.
évfordulóját. Az ünnepségen fellépett az óvoda összes csoportja,
néptánctól a vers- és mesemondókon át a modern táncokig széles
volt a skála, s a zsúfolásig megtelt
színházteremben a szülők jót izgulhattak csemetéjükért.
Alig pár évvel a rendszerváltás előtt
a Nehézgépipari Művek (ZŤS) és a
Számítástechnikai Művek (ZVT)
közös óvodájaként nyitotta meg kapuit az akkor még óvoda és bölcsőde Helena Czetnerová és Alica Čintalanová vezetésével – számolt be
az óvoda harmincéves történetéről
Maksi Judit igazgatónő, s az első
évben hat osztályban 172 óvodás és
két osztályban 41 óvodás látogatta
az intézményt. 1991-ben a Járási
Hivatal lett az óvoda új fenntartó-

ja, s annak élére Ľudmila Končeková került. 1993-ban megszűnt
a bölcsődei foglalkozás, de már
nyolc osztály várta az óvodásokat.
Igazgató-helyettest is választottak Juhász Mónika személyében.
1996-ban Mária Kuricová vette
át az igazgatói stafétabotot, s az
ő idejében került be az óvoda az

egészséges táplálkozást támogató
iskolai intézmények nemzeti hálózatába (az óvoda étterme részt vesz
Az iskolai tej és Iskolai gyümölcs
projektben is). 2001-ben Kuricovát Ľubica Varjuová követte, aki
öt évig látta el az igazgatói posztot,
további öt évig pedig helyettesként
dolgozott.
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Fontos változás volt az óvoda életében, hogy 2002-ben a város fennhatósága alá került, s két évvel később
magyar osztályt is nyitottak.
Az ünnepi akadémia résztvevőit
köszöntötte Šimko József polgármester is, aki hangoztatta, hogy
az utóbbi években a Halász utcai
Óvoda a város egyik legdinamikusabban fejlődő óvodájává nőtte ki magát, s a város vezetése is
mindent megtett azért, hogy az ide
járó gyerekek jól érezzék magukat.
Kicserélték a nyílászárókat, három
pavilonon megújult a tető, s 2016
óta saját kazánház fűti az óvodát,
s ennek köszönhetően közel 50
százalékkal csökkentek a fűtési
költségek. Az óvoda az elkövetkező hetekben új multifunkciós közlekedési játszótérrel is gazdagodik
majd. De sikeres pályázataiknak
köszönhetően megújult a játszótér
és a játékállomány nagy része is.
jdj, fotó: gecse

Röviden

Az idén is nyilvános koncerttel zárta a tanévet a
Művészeti Alapiskola, amelyen elbúcsúztatták a
végzős diákokat is.
Az estről nem hiányozhatott a Nádej gyerekkórus, a
Mystic Choir, de az egyéni fellépők mellett (Vratko
Mančuška, Korcsog Ádám, Dominik Melich, Kántor Szimona, Szaniszló Dániel) bemutatkozott több
alkalmi csoportosulás is, így hegedű kvartett, fúvós
triók, vegyes szeptett, s megismerkedhettünk Paddington kalandjaival is.		
Fotó: gecse

Szép sikert ért el a Tompa Mihály
Református Gimnázium Mária Terézia hívei csapata (Máté Kristóf
Zoltán, Varga Klaudia és Zagyi
Viktória), akik a 2. helyen végeztek a Katedra Történelemverseny
országos döntőjén, melyre május
4-én került sor a dunaszerdahelyi
Magyar Tannyelvű Építészeti Szakmunkásképzőben.

Arany János-díjat kapott a Magyar Tudományos
Akadémia (MTA) idei, 188. közgyűlésén, a Külső Tagok Fórumán az osgyáni származású Lanstyák István nyelvész, szociolingvista, a pozsonyi Comenius
Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és
Irodalom Tanszékének tanára. Kezdetben elsősorban
a nyelvpolitika, az anyanyelvi nevelés és a dialektológia problémáival foglalkozott; jelenleg a szociolingvisztika, a kétnyelvűség-kutatás, a kontaktológia,
a nyelvalakítás, a nyelvi problémák, nyelvi ideológiák, a lexikológia és lexikográfia a kutatási területe.
Lanstyák István nemcsak a szlovákiai, hanem az egész magyar nyelvtudomány meghatározó
egyénisége. A díjat Lovász László, az MTA elnöke adta át.
Az elmúlt években a szlovákiai magyar tudományos élet képviselői közül Vadkerti Katalin
történész, Liszka József néprajzkutató, Bauer Győző orvosprofesszor, Sándor Anna nyelvész,
Szabó Pál fizikus, L. Juhász Ilona etnográfus és Simon Attila történész kapott Arany János-díjat; míg a fiatal kutatók közül Csehy Zoltán és Benyovszky Krisztián irodalomtudományi teljesítményét, valamint Takács Gergely műszaki tudományi eredményeit értékelte az MTA.

A Magán Szakközépiskola a 2016-ban megszerzett
Moblitási Charta segítségével intenzív irányváltást
vett a szakmai oktatás terén. Bár eddig is mindent
megtett, hogy a diákok az iskolában megszerzett
tudásukat külföldön fejleszthessék, mostantól a
határainkon túli gyakorlatok még nagyobb szerepet kapnak, hála az Erasmus+ projekteknek és a
Nemzeti Ügynökségnek, amely idén két új pályázatot is támogat.
A jövő iskolai évben az iskola diákjai ismét 3-4 hónapos szakmai gyakorlaton vehetnek részt Rodosz,
Ciprus és Svájc 5-csillagos szállodáiban – tudtuk
meg Ádám Norbert igazgató-helyettestől.. Mindemellett lehetőségük van az iskolai év folyamán legalább három desztináció közül kiválasztani szakmai
gyakorlatuk helyszínét: tanulhatnak többek között
egy híres olasz gasztronómiai magániskolában, Astiban (Piemont megye), ahová amerikai, spanyol,
német és norvég diákok is előszeretettel járnak szakmai tapasztalatszerzés céljából. Egy másik csoport
Spanyolország déli részén, a napsütötte Malaga
partjainak „fine-dining” éttermeiben bővítheti szakmai tudását, és az elkövetkezendő év újdonságaihoz
az is hozzátartozik, hogy ugyanitt a fodrásztanulóik
is különböző szalonokban gyakornokoskodhatnak.
A harmadik csoport Szardínia szigetén bővítheti a
turizmus szakterületeinek szolgáltatásait.

hu.rimavskasobota.sk
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Több mint ötszázan
látogattak el a múzeumba

Tizenharmadszor kapcsolódott
be a Gömör-Kishonti Múzeum a
Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatba, amelynek keretén belül
számos érdekességgel várták a látogatókat.
548 érdeklődő, köztök 238 gyerek
váltott jegyet a 18.00 órától 23.00
óráig tartó rendezvényre, amelynek
idei vendégei a Magán Konzervatórium diákjai voltak, akik nemcsak
zenével, hanem A cigánytábor az
égbe megy című színpadi előadásukkal szórakoztatták a közönséget, amely megnézhette a múzeum
állandó és időszaki kiállításait, de
Füstbe burkolt szépségek címmel
új tárlatot is nyitottak, amely a mú-

zeum pipagyűjteményét mutatja be.
A tárlat július végéig látogatható.
A megnyitón a rózsahegyi Marek
Kando pipakészítő előadását is meghallgathatták a résztvevők. Az idén
sem hiányozhattak a kézművesek,
Eva Sojková, Martin Feľbaba, Katarína Slaninová, Ladislav Hedvigi,
Agócs Anna s Babík Henrietta kínálta a termékeit, s mutatta be mestersége fortélyait.
Nyitva tartott a Városi Galéria is,
ahol nemcsak Michal Machciník
kiállításával ismerkedhettek meg
alaposabban, hanem a Divosud is
várta a látogatókat Gogol Háztűznéző című komédiájának részleteivel.
jdj, fotó: gecse

Pósa Lajos Társaság alakult

A 2014-es esztendő mérföldkőnek
tekinthető Pósa Lajos szellemi
hagyatékának
bemutatásában.
A Pósa Lajos Emlékévben 5 államban, 40 helyszínen 65 rendezvényen találkozhatott az érdeklődő közönség Pósa bácsi verseivel,
tekinthette meg az életét, munkásságát bemutató kiállítást. Azért,
hogy ne csak az Emlékévben, de
annak elteltével is élénken foglalkozzunk Nemesradnót szülöttének szellemi hagyatékával
megalapítottuk a Pósa Lajos Társaságot.

Lajos Társaság azt a nemes küldetést teljesíti, hogy a felvidéki kulturális életbe bekapcsolódva, alkalmakat teremtsen az emlékezésre, a
tiszteletadásra az értékek mentésére.
Nem csupán a költő, de baráti köre
munkásságának terjesztése is felvállalt küldetésünk. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Gombaszögi
Nyári Táborban, július 11-től 16-ig
megtekinthető tárlat, amely még az
Emlékévben indult útjára. Látható
és látogatható volt Szegedtől Naszvadig, Hódmezővásárhelytől Kassáig, 23 helyszínen, és a nem lankadó
– lassan három éve tartó – érdeklődésre való tekintettel szinte vándorkiállítássá nemesedett.
Értelmes, nemes és emberséges ügyhöz mindig jóleső érzés csatlakozni,
ezért, ha tevékenyen részt kíván
venni ezek megvalósításában, várjuk jelentkezését a következő e-mail
címen: posa.emlek@gmail.com.

A Társaság alapító tagjai: Bene Judit, Csipka Rozália, Gyurán Ágnes,
Pósa Judit, Sonkoly Csilla. A Pósa

Bátka–Budapest–Egyházasbást–
Pozsony–Rimaszombat,
2017. május 23

Rangos kitüntetést
kapott Varsányi Mari

A Nyitra Megyei Önkormányzat
2017-ben is kiosztotta a „Nyitrai
Lunica” (Nitrianska lunica) díját. A kitüntetéssel a megyei
fennhatóságú kultúrintézmények
legjobb alkotóit, munkatársait
jutalmazza az önkormányzat.
A díjátadóra május 24-én került
sor a Nyitrai Megyeházán, a kitüntetést, mely öt kategóriában
kerül kiosztásra, Milan Belica,
Nyitra Megyei Önkormányzat
elnöke adta át. 2017-ben a színház kategóriában az elismerést
rimaszombati születésű Varsányi
Mari, a komáromi Jókai Színház
nyugdíjas művésznője vehette át.
Varsányi Mari
1972-től tagja
a Magyar Területi Színháznak. Színészi
pályája izgalmas színfolt
a szlovákiai
magyar színházi palettán.
A
hamvas
kislánytól a manipuláló bírónőig
talán nem volt karaktertípus, amit
ne játszott volna el, s ez a sokszínűség színészi eszköztárának
gazdagságáról árulkodik. Szerepeit a kezdetektől fogva áthatja egy
mély emberség, amely nemcsak

a színpadon volt jellemző rá, hanem a kulisszák mögött is, hiszen
hosszú évekig volt társulatvezető a
színházban, és teljes erőbedobással képviselte a kollégákat, védelmezte a pályakezdő színészeket.
Fontosabb szerepei: Nyilas Misi
(Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig); Czinka Panna (Jókai Mór:
Szeretve mind a vérpadig); Lucy
(Bertolt Brecht: Koldusopera);
Kati (Csurka István: Házmestersirató), Kölyök (Horváth Péter–Sztevanovity Dusán–Presser Gábor:
A padlás); Claire (Eisemann Mihály:
Fekete Péter); Dorine (Jean-Baptiste Molière: Tartuffe); Polina
Andrejevna (Anton
Pavlovics
Csehov: Sirály); Melitta (Vas
István–Hubay Miklós–Ránki
György:
Egy szerelem három éjszakája); Özvegy Szunyogné (Gárdonyi Géza: A bor);
Kömény Ignácné (Tamási Áron:
Énekes madár); Anfisza (Anton
Pavlovics Csehov: Három nővér);
Bíróné (Móricz Zsigmond: Sári
bíró).

A hétvégén mutatták be
a kassai Állami Színházban Richard Wagner első
operáját, az 1833-ban
keletkezett Tündéreket, amelyet még sosem
játszottak Szlovákiában.
Az előadást a cseh Lubor
Cukr rendezte nemzetközi
szereplőgárda bevonásával,
így az előadásban francia, cseh és magyar operaénekesekkel (Frédérique
Friess, Vincze Klára, Barbora Řeřichová, Gilles Van Der Linden, Pavol
Kubáň, Jevhen Šokalo a Peter Paleček. is találkozhatunk.
Wagner első operáján még erősen érződik Carl Maria von Weber és
Heinrich Marschner hatása, azt csak a zeneszerző halála után öt évvel,
1888-ban mutatták be Münchenben, s azóta is csak nagyon ritkán kerül
színre. Arindal szerepében Gilles Van Der Linden mellett a rimaszombati
Tóbisz Titusszal is találkozhatunk.
Megalakulásának 80.
évfordulójára emlékezett
a római katolikus templomban a Meszlényi
Zoltán nevét viselő magyar
énekkar.
Az énekkar 2009-ben vette
fel Meszlényi Zoltán egykori katolikus püspök nevét,
aki 1892-ben Hatvanban
született ugyan, de gyerekkora egy részét Rimaszombatban töltötte. A jelenleg Gyürke Etelka által vezetett kar vendége a Kurali Ágnes által vezetett
tornaljai Andante Vegyeskar volt.
Fotó: gecse
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Ahogy május első, úgy második fele is bővelkedett rendezvényekben mind Rimaszombatban, mind a környező településeken.
A teljesség igénye nélkül szemezgettünk az eseményekből.

Tavaly jelent meg szlovák fordításban Erdős
Virág kötete Az én bűnöm és egyebek címmel Eva
Andrejčáková és Vlado Janček fordításában.
A rimaszombati Alterna Színház Jana Janove
szerkesztésében és rendezésében ebből készített
egy sajátos változatot Michaela Bartóková, Natália Čonková, Matej Kováč, Petra Pálkovácsová,
Richard Rončák, Sophia Mária Sojková, Karolína
Škytová, Oskar Vígh és Martin Balciar közreműködésével. Az előadást az idei 63. Hviezdoslavov
Kubínon is bemutatják június 23-án.

Nem is olyan rég járt Rimaszombatban a
Művészeti Alapiskolában Baráz Ádám zongoraművész-zeneszerző, aki akkor saját műveiből
mutatott be ízelítőt népes szakértő hallgatóságának, többek között a szocialista disznózsír
minden előnyös és felejthető tulajdonságát
etűdbe foglalta. Alig pár héttel később ismét
városunkban fogadhattuk Alisa Yajima japán
zongoraművésszel egyetemben, mégpedig a 37.
Zenei Tavasz idei utolsó estjének vendégeként,
amely keretében Schubert, Samuel Barber, Karl
Hermann Pillney, Liszt, Bartók és Ligeti György
műveit hallhatta tőlük a szép számú, lelkes
közönség.

Almágy a Libertate szervezésében családi napot tartottak, amelyen gazdag program várt mindenkire a legkisebbektől a felnőttekig.
A legkisebb gyerekekre (0 és 3 éves kor között) és szüleikre ringató-foglalkozás várt, de volt családi futás, zumba-bemutató, karaoké, íjászat,
Balázs Csaba ökológus és Gaál Lajos barlangkutató előadása, interaktív
mese, Ladóczki Vilmos bőrműves kézműves-foglalkozása, a Heuréka
Magán Művészeti Alapiskola, valamint a helyi alapiskola és óvoda diákjainak bemutatkozása, s a napot az ajnácskői-balogfalai Ramses zenekar
koncertje zárta.

Feleden huszonnegyedik alkalommal rendezte meg a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya a Területi Gyermek Folklórfesztivált.
A rendezvényt Mihályi Gábor, Feled község polgármestere nyitotta meg,
ünnepi köszöntőt Tóth Csilla, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke mondott. A kultúrműsort a feledi Boglárka Gyermeknéptánc-együttes és a füleki Rakonca Néptáncegyüttesek biztosították, s a
régió hét néptánccsoportja mutatkozott be, valamint mezőségi táncokkal
ismerkedtek.

A Közös Erővel Gömör Felvirágoztatásáért
szervezet a Gömör Asszonyaival közösen Baracán
Roma Ki Mit Tud?-ot szervezett, amelyen 25 műsorszámot láthatott a zsúfolásig megtelt kultúrház
közönsége. Az előadók Csákányházától Kálosán
át Rimaszécsig érkeztek, volt vers, ének és tánc,
a háromtagú zsűri (Kukolíkné Szendrei Rózsa,
Váradi Dusan, Juhász Dósa János) a balogfalai
Fénix tánccsoportnak ítélte oda az első díjat, akik
Balog Erikát és a csákányházi Roma csillagokat
előzték meg.

44 csapat nevezett be az idei Felvidéki Labdarúgó Bajnokságba. A régióban a gömöri csoportba Tornalja, Magyarhegymeg, Balogfalva, Méhi és
Gömörhorka, a nógrádiba Nagydaróc, Fülek, Sávoly és Egyházasbást, míg
FeMaRo–Gömör csoportba Rimaszombat, Sajószentkirály, Tornalja, Rimaszécs, Kálosa, Abafalva és Hanva nevezett be. Az országos döntőbe minden
csoportból egy csapat jut be, s azt augusztus 5-én Szepsiben rendezik meg.
A gömöri csoport első fordulójára Balogfalán került sor.
Az Erős Nők –
Femine Fortis
Polgári Társulás
tavaly először
hirdette meg a
Példaképet, s idén
Füleken adták át
az idei elismeréseket. Tóth Erika
újságíró, a Carissimi Nonprofit
Alap kuratóriumi
elnökét Példakép-díjjal, Szobi
Esztert, a búcsi
Felvidéki Népviseletes Babacsaládok Házának „mindenesét”, a Kultúráért és Turizmusért Társulás elnökét pedig különdíjjal jutalmazta.
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Iglón rendezték meg a mazsorettek országos bajnokságát, s a mintegy 30
csoport és 1 500 résztvevő között remekül helytálltak a rimaszombati
Estrela mazsorettcsoport tagjai is, akik több első helyezést is szereztek.
A rimaszombati mazsorettek teljesítményükkel ismét lehetőséget kaptak az
Európa-bajnokságon való részvételre, amelyet 2017-ben az olaszországi
Giuliano városában rendeznek meg június 21. és 25. között.

Tracy Letts Augusztus Oklahomában című tragédiáját mutatta be
kirobbanó sikerrel a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház Susán Ferenc
rendezésében.
A Tompa Mihály Alapiskola területén elkezdődött a
multifunkciós sportpálya
kiépítése, amelyre a város
biztosított anyagi fedezetet
mintegy 50 ezer eurós értékben. Az iskola több alkalommal is pályázott, de egyszer
sem kapott támogatást, így
a városban már csak ez az
alapiskola nem rendelkezett
multifunkciós sportpályával. A pályát elsősorban a labdajátékok (futball,
kosár- és kézilabda) szerelmesei vehetik igénybe.

A gömöri származású Ferdinandy György Az ingázás dicsérete című
kötetét mutatták be Budapesten a Magyar Írószövetség klubjában.
A 82 esztendős József Attila-díjas íróval Csender Levente beszélgetett.

A 85 éves Ján Michalik
Fotórealizmus című tárlatát nyitották meg a Városi
Művelődési Központ Ganevia
Galériájában, amely június
20-ig tekinthető meg.

Pozsonyban, az orosz nagykövetségen és
a Slavínon emlékeztek a II. világháború
befejezésére, s a kevés még élő résztvevő
között jelen volt a rimaszombati Sládek
László ezredes is.

Az Ivan Krasko Gimnázium ötödik alkalommal
rendezett az iskola egykori
diákja, Martin Sucháč
emlékére véradó napot,
amelyre negyvenegy véradó
jelentkezett be, közülük tizenhatan először adtak vért.
A kövecsesi Hubay Gyula
80. alkalommal adott vért,
de volt olyan is (Janka Švejnohová), aki a lányával,
Alexandrával együtt jött el.
Őszeállította: jdj, fotó: gecse, lovas, jdj és archív

Júniusban is játsszanak velünk!
Pár éves kihagyás után nagy sikerrel indult újra havonta jelentkező játékunk a rimaszombati
Tompa Mihály Könyvesbolttal,
közel húszan kapcsolódtak be
a játékba. Sorsolással tíz eurós
könyvutalványt nyert Pálkovács
Katalin (Rimaszombat, Rima-lakótelep 29.) olvasónk, aki nyereményét a boltban vásárolhatja le.
A könyvesbolt minden hónapban
jelentkezik a bolt toplistájával, s
minden hónapban felteszünk egy
kérdést, s a helyes választ beküldők
közül sorsoljuk ki azt a szerencsést,

aki a 10 eurós nyereményét a boltban majd levásárolhatja.

A májusban legkelendőbb könyvek listája:
1. Borsa Brown: Az Arab lánya –
második rész
2. Robert Lawson: Az Anya
3. Leslie L. Lawrence: Ördögtojások I-II.
4. Szélesi Sándor: Kincsem
5. Leiner Laura: Egyszer
6. Borsa Brown: A maffia szívében
(Maffia-trilógia 3.)
7. Danielle Steel: Az apartman
8. Nicholas Sparks: Kéz a kézben
9. W. Bruce Cameron: Egy kutya
négy élete
10. Paula Hawkins: A víz mélyén

Júniusi kérdésünk:
Budapesten és a nagyobb vidéki
városokban évente megrendezik
az Ünnepi Könyvhetet. Az idén
hányadik alkalommal kerül sor a
könyv ünnepére?
Akik helyesen válaszolnak, azok
közül egy szerencsés nyertes egy 10
eurós könyvutalvánnyal lesz gazdagabb, amit az év folyamán a boltban
vásárolhat le. Válaszaikat e-mailben
(gomorihirlap@rimavskasobota.sk)
vagy postai levelezőlapon a Gömöri
Hírlap Szerkesztősége, Svätopluk u.
9., 979 01 címre várjuk június 23-ig.

Gömöri Hírlap

Június 3.:

Gyereknap a Gömör-Kishonti Múzeumban
Rimaszombat
Városa, a Relax Szabadidőközpont és a
Gömör-Kishonti Múzeum június 3-án,
szombaton 10.00 és
14.00 óra között gyereknapi vigadalomra
várja a legkisebbeket.
A hagyományokhoz híven az idén is igen gazdag program és számos meglepetés várja mindazokat, akik szüleikkel
együtt ellátogatnak a rendezvényre, amelynek helyszíne a múzeum és
a szabadidőközpont udvara és helyiségei lesznek.
Gyerekek számára a belépés ingyenes, felnőttek számára 2 €, s minden 20. jegy tulajdonosa értékes nyereményben részesül.

Június 09.:
Tompa Mihály, a velünk élő költő

Az idén is megrendezi projektnapját a Pro Scholis, a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége,
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja, amely
az idén Tompa Mihály születésének 200. évfordulója jegyében
Tompa Mihály, a velünk élő költő
címmel tartja meg pedagógiai projekt- és tehetségnapját, amelyre
június 9-én, pénteken 08.45 órától
kerül sor a Tompa Mihály Református Gimnáziumban.
A projektnap keretében 17 alapiskola mutatkozik be a régióból, akik
Tompa Mihály életének jeles eseményeit elevenítik fel.

Olvasói levél

Egészségi állapotom miatt sajnos
elég gyakran kell a rimaszombati
kórház belgyógyászati osztályát
meglátogatnom. Tapasztalataimat szeretném a Gömöri Hírlap
olvasóival is megosztani.
Az osztályon nagyon kedves nővérek és ápolók dolgoznak, akik
fáradságot nem ismerve mindent
megtesznek azért, hogy a betegek
jól érezzék magukat. De nagyon
rendesek az orvosok is, (például Cifruš Peter szobaorvos), akik
meghallgatják a betegeket, s ez
sokszor többet ér, mint maga a
gyógyszer vagy a kezelés. Ehető a
koszt is, csak mindig hidegen hozzák. Jó lenne, ha azt leellenőriznék, mielőtt a beteg elé teszik, s
megkérdezhetnék időnként a betegeket is, mennyire elégedettek az
ellátással. Igaz, többségük úgysem
merne szólni, hisz attól fél, akkor
már ferde szemmel néznének rá a

továbbiakban. Mégis azt mondom,
ha mindenki így gondolkozik, akkor sosem lesz javulás.
S még egy megjegyzés. Komoly
szívbeteg lévén elég gyakran kell
befeküdnöm kórházi kezelésre, s
nagyon nehezen viseltem el legutóbb is, hogy egy idős néni két
napig haldoklott a szobánkban,
amelybe öten voltunk bezsúfolva.
Borzasztó nehéz volt elviselni a haláltusáját. Kérdem én, nem lehetne
egy külön szobát berendezni a haldokló betegek részére berendezni?
Tudom, hogy sok a beteg, s kevés
a hely, de fontos lenne a többi beteg lelki nyugalmát is megőrizni.
De ahogy mások elbeszéléséből
tudom, ugyanez van a többi osztályon is.
Szeretném mások véleményét is
hallani a kórházi tapasztalatairól.
Tisztelettel,
Hadobás Lászlóné
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Június 8.: Tizedik évfolyamához
érkezett a FOURFEST

Június 8-án és 9-én kerül sor a
rimaszombati Kereskedelmi és
Szolgáltatóipari Szakközépiskola által szervezendő FOURFEST tizedik évfolyamára,
amelyen ismét összejönnek a
V4-es partneriskolák diákjai,
hogy összemérjék szakmai tudásukat.

A FOURFEST megnyitójára június 8-án, csütörtökön 07.45 órai
kezdettel kerül sor a Városi Művelődési Központ esztrádtermében, s annak házigazdája az idén
is Jožko Pročko lesz. A nap folyamán összemérik tudásukat a leendő szakácsok, pincérek, baristák,
somelierek, fodrászok, kozmetikusok, barmanok és kereskedelmi
munkatársak. Az eredményhirdetésre 16.30 órától kerül sor.
Az idei év újdonsága a lengyelországi Nowy Sacz-i partneriskola bemutatkozása lesz.
Számos kísérőrendezvényre is sor kerül. Június 6-án, kedden megrendezik
a partneriskolák focitornáját, míg másnap, szerdán halászlé-főzőversenyre,
különböző workshopokra, s 18.00 órától a Fekete Sas udvarán a Pecníkovci
népzenei csoport koncertjére kerül sor.

Június 10.: Gépkiállítás Serkében

A Serkei Gépmúzeum az idén
is minden érdeklődőt szeretettel vár szabadtéri bemutatójára, amelyre június 10-én,
szombaton kerül sor.
A rendezvény a hagyományokhoz híven szabadtéri istentisztelettel kezdődik 09.00 órakor,
ezt követően kerül sor a gépek
bemutatására és beindítására.
Bővebb infó: 0908/572 084
(Pohóczky Béla)

Gloria Victis – Kárpát-medencei

középiskolai történelmi vetélkedő 2017
A Rákóczi Szövetség 2017-ben 22. alkalommal hirdeti meg Kárpát-medencei középiskolások számára Gloria Victis elnevezésű történelmi vetélkedőjét. Az évente más-más témakörben meghirdetett vetélkedő idei
címe: A reformáció és a katolikus megújulás. A kitöltött feladatlap és jelentkezési lap postára adásának határideje: június 14., szerda.
A három fordulóból álló vetélkedő meghirdetése minden évben tavasszal
történik. A háromfős csapatok egy tesztsor kitöltésével nevezhetnek. A beküldött dolgozatok alapján a legjobb 60 csapat kap meghívást a második
fordulóra, amelyet a Rákóczi Szövetség egy háromnapos ifjúsági találkozó
és 1956-os emlékünnepség keretében Budapesten, a Műegyetemen rendez,
hagyományosan október 21. és 23. között.
A második fordulóba jutott 60 csapat október 22-én írásbeli fordulón méri
össze tudását, és ennek eredménye alapján a legeredményesebb tíz csapat
kerül be az október 23-i szóbeli döntőbe. Az idei évben április 4-től lehet letölteni a jelentkezési lapot és az első forduló feladatlapját (mely tartalmazza a
felkészüléshez szükséges szakirodalmat is) a Rákóczi Szövetség honlapjáról
(www.rakocziszovetseg.org)
Minden esetben postai úton kérjük a feladatlap visszaküldését a jelentkezési
lappal együtt. Postázási cím: Rákóczi Szövetség, H-1255 Budapest, Pf. 23.
Az első forduló eredményéről szeptember 10. után értesítjük a csapatokat,
illetve az megtekinthető lesz a Rákóczi Szövetség honlapján is. A vetélkedővel kapcsolatos további információ a Rákóczi Szövetség központi irodájától
kérhető.
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Három győzelemmel
búcsúzott az MŠK a II. ligától

A II. liga alsóházi utolsó három
fordulója közül kétszer is idegenben szerepelt Csányi Csaba csapata, s az eneszkeiek után Héthársról
is három ponttal tért haza, ahogy
a búcsúmérkőzésen legyőzte a toronymagasan első poprádiakat is.
A Héthárson a Prošovský–Lacsarak, Petrán, Szekulics, Uličný–Kuridze (79. Mikhejev), Fajčík (90.
Balog J.), Morháč, Ľupták, Kelemen
(90. Wurczel)–Mazur összeállításban pályára lépő batyiak már a 16.
percben elvették a mintegy 150 néző
kedvét, amikor egy tetszetős támadás végén Mazur bevette Bartoš
kapuját. A hazaiak a második félidő
elején Kraľovič mintegy húszméteres bombájával egyenlítettek, de a
végső szó ismét Mazuré volt, aki a
86. percben Ľupták passza után az
üres kapuba vágta a labdát.
208 néző várta a toronymagasan első
poprádiak vendégjátékát, s egyben a
rimaszombatiak II. ligás búcsúmec�csét, akik a Prošovský–Lacsarak,

Petrán, Szekulics, Uličný–Kuridze,
Fajčík, Morháč (17. Wurczel), 90.
Balog J.), Ľupták, Kelemen–Mazur (76. Ľupták) összeállításban
próbáltak visszavágni a három hete
elszenvedett 6:1 arányú vereségért.
A batyiak már a 6. percben megszerezték a vezetést Mazur lévén,
de a vendégek Maťašnak a 27. és
37. percben szerzett góljaival fordítani tudtak. A batyiak még a félidő
hajrájában Fajčík révén egyenlíteni
tudtak, majd a 68. percben Mazur
másodszor is betalált, s erre a poprádiaknak már nem volt válaszuk.
A rimaszombatiak ezzel megszerezték a nyolcadik helyet, de a bajnokság átalakítása miatt ez csak a III.
ligára lesz elegendő.
A bajnokság végeredménye:

jdj, fotó: gecse

51. évfolyamához érkezett a mini és diák cselgáncsozók Rimaszombati Nagydíja, amelyre rekordszámú, 497 versenyző nevezett be, akik
11 országot (Magyarország, Csehország, Ukrajna, Lengyelország,
Szerbia, Ausztria, Románia, Szlovénia, Nagy Britannia) és 57 klubot képviseltek.
A versenyt a Téli stadion rekonstrukciós munkái miatt az egykori Hypernova csarnokában rendezték meg, mégpedig nyolc tatamin. A házigazda Mladosť Relax versenyzői két aranyérmet (Bodor Kornél és
Antonín Müller), míg a Lokomotíva képviseletében Natália Gažiová
állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A Mladosť Relax versenyzői
öt ezüst (Deák Dávid, Filip Ďurčo, Bruno Kóšik, Adrián Medveď és
Miroslav Vetrák), valamint négy bronzérmet (Danyi László, Faragó
Alex, Sebastián Závadský és Martin Zvara) is szereztek.

Hét érem maradt idehaza
Május 13-án a Szabatkai városi
erdőben került megrendezésre a
Szlovák kupa soron következő
versenye. A verseny nagy érdeklődésnek örvendett, hiszen majd
kétszáz versenyző nevezett be
Szlovákiából és Magyarországról egyaránt. A hazai klub tagjai hét érmet szereztek, míg további ketten pontszerző helyen
végeztek. Egy héttel később a
klub három tagja (Lévay Tibor,
Nagyferencz László és Nagyferencz Henrietta) Szögligetet látogatta meg, ahonnan két első és
egy második helyet hoztak haza.
Nehézre sikerült a pálya Rimaszombatban, amelyet a Bástya
Íjász Klub lelkes íjászai építették
Lévay Tibor vezetésével, s amel�lyel sikerült megtréfálni a rutinosabb versenyzőket is. Erről az
általánosan alacsonyabb pontszám
mellett az íjászoktól kapott pozitív visszajelzések tanúskodtak.
A Bástya Íjász Klub versenyzői
eredményesen próbálták megakadályozni az érmek elvitelét
– hét érem maradt hazai kézben.
A szebbik nem képviselői öt érmet
gyűjtöttek a hazai klubnak; Nagyferencz Stella nyerte a HU gyerek
kategóriát, Kormoš Viktória a HU
kadét kategóriát, itt Nagyferencz
Henrietta lett a második, PBHB
szenior kategóriában Bukovszky
Krisztina, míg a PBHB veterán
kategóriában pedig Dávid Márti
lett második. Férfi kategóriákban HU veteránok között Lévay
Tibor bizonyult a legjobbnak, a
harmadik helyen pedig Benik Dániel végzett. Pontszerző helyen
HU szenior kategóriában ketten
végeztek a hazaiak közül; Nagyferencz László és Hegedűs László is
a negyedik lett.

A harmadik kör után az alábbiak
várják dobogós helyről a következő fordulót: Nagyferencz Stella,
Kormoš Viktória, Lévay Tibor és
Dávid Márti. A következő fordulóra Leleszen kerül sor június
17-én.

Május huszadikán a Bástya Íjász
Klub három tagja (Lévay Tibor,
Nagyferencz László és Nagyferencz Henrietta) Szögligetet
látogatta meg, hogy megmérettessék. A verseny remekül sikerült, a rimaszombatiak két első és
egy második helyet hoztak haza.
Az időjárás nyáriasan meleg volt,
bár elég fülledt. A versenynek
nem volt tétje, mégis kedvenc
helyszínek közé tartozik barátságos légkörének köszönhetően.
A versenyt végig jó kedély jellemezte. A szervezők a versenyzőkkel egyetemben úgy döntöttek,
hogy a férfi Hunter szenior és veterán kategóriát együtt fogja kiértékelni, amivel intenzívebbé tették
a versenyt. A pálya közepesen nehéznek bizonyult, tudott mindent,
amit kellett, nehezen megbecsülhető távok, hegyről le és fel lövés,
nehéz beállás stb. Nagyferencz
Henrietta szépen teljesítette a versenyt, jelentősen javított lövéstechnikáján, meg is szerezte kategóriájában az első helyet. Lévay
Tibor 9,275 átlagpontszámmal bizonyult a legjobbnak az összevont
Hunter kategóriában. Nagyferencz
László ugyanitt másodikként végzett 8,85 átlagpontszámmal.

Kassán a Cassovia Open 2017 nemzetközi tornán vett részt a Falcon taekwondo csapata, mégpedig 23 versenyzővel, ami csúcs a
klub eddigi történetében. A rimaszombatiak 9 arany- (Jaroslav
Dóbi, Oliver Adam, Ján Mičko, Matúš Durica, Damien Frgolec,
Viktória Iždinská, Lucka Laššáková, Sarah Sarvašová és Veronika Spodniakova), 12 ezüst- (Karoline Mravec – 2x, Džovo Slanec,
Kornélia Czeneová, Terezka Duricová, Peter Fehér, Miroslav Frgolec, Tomáš Kuvik, Michal Matúška, Lea Szekerová, Pavol Vorlíček és Denis Vorlíček), 1 bronzérmet (Milan Lani) és 3 ötödik
helyet (Lukáš Kurek, Lucka Laššáková és Laura Davidová) szereztek. Csapatban a klub 106 pontot szerzett, amivel a harmadik
helyen végzett.

Figei Tibor (Arsenal SC) a
tatabányai Steel Challenge
kupán szerepelt, ahol a sörétes puskák versenyében
az első helyen végzett.

