Az elmúlt napok
margójára
Rimaszombat mindig is több
nemzetiségű város volt, s büszke lehet arra, hogy mindig
békésen, különösebb gondok
nélkül éltek együtt magyarok,
szlovákok, romák, csehek, ukránok, lengyelek, vietnamiak,
kínaiak vagy törökök. Az aktuális kimutatás szerint 2017 június 5-én 18 nemzetiség képviselője élt vagy tartózkodott immár
huzamosabb ideje városunkban.

A Városi Képviselő-testület májusi ülésén tíz igen szavazattal, négy nem
ellenében és három tartózkodás mellett (ketten nem szavaztak) úgy döntött,
hogy a Tompa téren a névadó és Petőfi Sándor szobra mellé felállítják a kor
harmadik nagy magyar költőjének, Arany Jánosnak a szobrát is.
Részletesen a döntésről lapunk második oldalán olvashatnak.
Ha június, akkor
JúniusFeszt Rimaszombatban. Mintegy 2 500
ember volt kíváncsi
Wolf Katira, Vastag
Csabára és a legendás
miskolci bandára, az
Edda Művekre.
Fotó: Gecse Attila
Képes beszámoló
lapunk 10. oldalán
Bár nagyon szeszélyesen indult az
idei nyár, június 15-én megnyitja
kapuit a kurinci Zöld Víz Üdülőövezet is, amely 09.00 és 20.00 óra
között várja a strandolni vágyókat.
A belépő felnőtteknek 5, míg a
diákoknak, nyugdíjasoknak és
ZŤP-igazolvánnyal rendelkezőknek 3 euróba kerül. Jó idő esetén
közlekedik Rimaszombat és Kurinc
között a turistavonat is, amely
továbbra is ingyenesen vehető
igénybe. A város vezetése értesíti
a lakosságot, hogy június 15-én és
16-án a belépés ingyenes lesz.

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy június elsejétől változás történt a Gemerské
zvesti élén. Andrea Vörösövát Martin Ambróz váltotta.
Régi-új kollégánknak sok sikert és tartalmas lapszámokat kívánunk!

Reméljük, hogy az eddig tapasztalt példás együttélést nem zavarja meg a Tompa térre tervezett
harmadik szobor sem, amely Tompa Mihály és
Petőfi Sándor mellett a kor harmadik nagy magyar költőjének, Arany Jánosnak állít emléket, s
amelyet egyébiránt magyarországi közpénzekből
állítunk fel.
A szobor elhelyezéséről a városi képviselő-testület által elfogadott határozat megjelenése után
főleg egyes internetes oldalakon olyan nézetek
láttak napvilágot, amelyek nem igen vannak ös�szhangban az eddigi békés együttélés szabályaival. Felkorbácsolni a szenvedélyeket csak azért,
mert a magyar költészet két kiemelkedő képviselőjének a szobrához csatlakozik egy harmadik is,
ugyanolyan káros és felesleges, mint arról vitát
nyitni, hogy a Daxner téren a névadó nemzetébresztő szobra mellé miért is került(n)ek továbbiak,
legyen szó öt, tíz vagy akár húsz újabb mellszoborról. Gondolom, se Tompát, se Daxnert nem zavarná, ha a róluk elnevezett tereken újabb jelentős
egyéniségek szobrai kerülnének felállításra, legyenek azok akár más nemzetiségűek. Arról már
nem is beszélve, hogy az eddig felállított szobrok
közül egy sem ártott még városunknak, sőt csak
annak gazdag történelméről tettek bizonyságot.
Városunknak 1335 óta – amikor is Károly Róbert
városi kiváltságokkal illette –, nagyon sok jóban
és rosszban is volt része. De nem pusztította el se
tűzvész, se a török megszállás, se a két világháború. Történelmi dokumentumok tanúskodnak arról,
hogy Petőfi Sándor mellett itt éjszakázott Kutuzov
orosz marsall, míg utolsó ispánja Janko Jesenský
költő, író volt. Ahogy soha nem okozott gondot
az sem, magyar vagy szlovák állt-e a város élén.
Ezért is nagyon fontos, hogy ma se válasszon szét
bennünket egyetlen szobor sem, s inkább fejezzük ki tiszteletünket a másik nemzetiség felé. Ami
egyébként Rimaszombatban az elmúlt évszázadokban annyira természetes és egyértelmű volt.
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Lesz Arany János szobor a Tompa téren

Mintegy két órás feszültségekkel teli vita után a rimaszombati
Városi Képviselő-testület megszavazta, hogy a Tompa téren
a névadó és Petőfi szobra mellé
Arany János szobrát is felállítsák
szeptemberben. A szobor felállítása mintegy 20 millió forintba
kerül, ebből 17 millió forintot az
Arany János Emlékbizottság áll,
de besegít a tiszaújvárosi, az ózdi
és a putnoki önkormányzat is.

Nacionalista érzelmektől, fölösleges hangulatkeltéstől sem volt
mentes a rimaszombati Városi
Képviselő-testület ülése, amely mai
ülésén döntött arról a nyolc képviselő által beterjesztett javaslatról is,
amely szerint az átalakuló Tompa
téren Tompa és Petőfi szobra mellé
a megüresedő helyre Arany János
szobrát állítanák fel. A történet még
tavaly kezdődött, amikor a város
vezetése úgy döntött, hogy revitalizálja a Tompa teret is, s a névadó
szobrát visszaállítja eredeti helyére,
a tér központjába, ahová 1902-ben
felállították. A sok viszontagságot
megért szobor – amely évtizedekig a Városkertben szomorkodott
–, 1994-ben tért vissza a térre, de
nem az eredeti helyére, ahol már
évtizedek óta egy szökőkút állt.
A téren tavaly átadták a Járásbíróság felújított épületét, s a tér átalakításáról döntő alkalmi bizottság úgy
döntött, hogy a tér visszakapja eredeti alakját, csak a szovjet hősi emlékműhöz nem nyúlnak. De mivel

2005-ben Tompa mellé felállították
Petőfi szobrát (Izsó Miklós egykor
tervei alapján), Tompa eltávolítása
után felmerült a kérdés, mi legyen
ez utóbbi szoborral, hisz a tér így
már ugyancsak asszimetrikussá
vált. Sok-sok vita után (Petőfi szob-

mogatást ígért Tiszaújváros, a másik két partnerváros, Ózd és Putnok
városa 500-500 ezer forinttal járult
hozzá a szobor felállításához, míg
a maradék másfél milliót a város
lakóinak adományaiból tervezik
összegyűjteni.

rának különböző helyeket is kinéztek) jött B. Kovács István javaslata,
miszerint Tompa egykori helyére
állítsák fel Arany János szobrát,
így a legendás magyar költői triumvirátus „holtában” is találkozhat
egy téren. El is készültek a tervek
(a Petőfi szobrot is végső formájába álmodó Győrfy Lajost bízták
meg a szobor megtervezésével),
s az Arany János Emlékbizottság
(amelynek tagja Áder János, Magyarország elnöke, Fekete György,
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke és Lovász László, a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke) 17
millió forinttal támogatta meg az
elképzelést. Egymillió forintos tá-

A testületi ülésen szinte minden sérelem összejött, ami csak elvárható
volt, elmagyarosítás, reszlovakizáció, Trianon – de szlovák részről
még a párbeszédnek a lehetősége
sem merült fel. Holott Šimko József polgármester többször felszólalva is kérte a képviselőket, kössenek értelmes kompromisszumot,
hisz a város jelenlegi helyzetében
nem az a perdöntő kérdés, kell-e
Arany-szobor a városnak vagy
sem. Ő maga is előállt egy kompromisszumos javaslattal, a téren a
Megyeháza előtt állítsák fel Janko
Jesenský szobrát, amelynek nem
túl sikerült makettje a Megyeháza
egy eldugott sarkában porosodik.

„Azonnal levelet írok a kulturális
miniszternek, hogy támogassa a
szobor felállítását” – kérte a polgármester, de volt olyan képviselő
(Štefan Baláž) is, aki azt javasolta, Arany helyett inkább Mikszáth
szobrát állíthatnák fel, aki évekig
volt a helyi gimnázium diákja, s nagyon szerette a szlovákokat is, a „tót
atyafiakat”. Egyértelmű álláspontra
helyezkedett Vas Vilmos független
képviselő, aki szerint a történelmet
már nem tudjuk megváltoztatni, s
őt legkevésbé sem zavarja annak az
Aranynak a szobra, akinek a művei
mind a magyarokhoz, mind a szlovákokhoz szólnak, s mint mondta,
szívesen látná Rimaszombatban
Bartók Béla, de akár Czinka Panna
szobrát is. „Legyünk nagyvonalúak” – kérte Cziprusz Zoltán, aki a
Magyar Közösség Pártja képviselői
nevében bejelentette azt is, hogy
semmi kifogásuk nincs az ellen,
hogy Jesenský szobrát is felállítsák.
A 19 képviselőből végül tízen szavazták meg az előterjesztett eredeti
javaslatot, négyen ellene voksoltak,
hárman tartózkodtak, míg ketten
nem nyomták meg a gombot, így
a javaslatot elfogadták. Ha a műemlékvédelmi hivatallal sikerül
megegyezni, akkor szeptember
28-án, Tompa felújított és áthelyezett szobrával egyidőben avathatják
fel a rimaszombatiak Arany János
szobrát.
jdj, fotó: gecse

Zivatar, jég és hó május végén
Havazás és jégeső bénította meg a közlekedést május 30-án
Rimakokava környékén, ahol komoly károk is keletkeztek a
váratlanul jött viharban. A régió más településeit sem kímélte
meg az ítéletidő.

Június 4-én volt 115 éve, hogy a mai Tompa téren felállították
Tompa Mihály szobrát, Holló Barnabás alkotását.

Helyreigazítás
Lapunk legutóbbi számában az egyik csoport közösségi oldalon megjelent beszámolója alapján hírt adtunk a Feleden huszonnegyedik alkalommal megrendezett Területi Gyermek Folklórfesztiválról.
Megkeresett bennünket Povinszky Elvira, a Csemadok Rimaszombati Választmányának titkára, aki elmondta, hogy immár negyedik éve új formában bonyolítják le a rendezvényt, így a fesztiválon jelenlévő csoportok
nem bemutatkoznak, hanem közösen egy-egy tájegység táncaival ismerkednek. A helyi Boglárka Gyermeknéptánc-együttes bemutatkozása után
idén a mezőföldi táncok voltak soron.
A pontatlanságért a szervezőktől és olvasóinktól is elnézést kérünk.

A településen élő
nyugdíjasok se láttak még ilyen ítéletidőt a vidéken, s
a településre vezető
úton teljesen lebénult a közlekedés,
fák törtek ki, de a
hókotrót is elő kellett venni, az utakon állt a hirtelen jött hó és jég. Topor Ferenc, a
Heuréka Magán Művészeti Iskola tanára lapunknak elmondta, a
természeti iskolában volt drámapedagógiai órája, s bizony több
mint egy fél órát vesztegelt az úton, míg a forgalom ismét elindulhatott. A járásban is többfelé is heves zivatarok tomboltak,
Szabadkán, de a járás több falvában is dió nagyságú jég esett,
volt, ahol az egész kiskertet elverte, míg másutt víz árasztotta el
a pincéket, garázsokat.
kgj

Gömöri Hírlap

Már a Tompa Alapiskolának is van sportpályája
Rekordidő alatt készült el a város
támogatásából a Tompa Mihály
Alapiskola multifunkciós sportpályája, amelyet tegnap délelőtt
adtak át ünnepélyes keretek között, s az ünnepi kapura rúgás
sem maradhatott el.
Hiába pályázott több alkalommal
is a Tompa Mihály Alapiskola vezetősége, nem kapott anyagi támogatást a multifunkciós sportpálya
felépítésére. A több mint százéves
épület az elmúlt években több kisebb-nagyobb rekonstrukción esett
át, hét éve az iskolaügyi minisztérium 130 ezer eurós támogatásával
a tetőt cserélték le, megújultak a
tantermek, ahogy a konyha és az
alagsori tornaterem is. Az iskola a
későbbiekben további 90 ezer eurót
kapott a balesetveszélyes helyzet
kezelésére. „Amikor kilenc éve
igazgató lettem, az egyik prioritásom egy multifunkciós sportpálya
felépítése volt, hisz a diákoknak
csak egy aszfaltudvar állt a rendelkezésükre, ahol gyakori volt a
horzsolásos és a még komolyabb
baleset” – mondta el a megnyitón
Orosz István, az iskola igazgatója.
Mivel tavaly a Hostinský Alapiskolának is sikerült egy projekt révén
multifunkciós sportpályához jutnia
(a 80 ezer eurós pálya mintegy felét fedezték a kormány pályázati

programja jóvoltából, míg az ös�szeg másik felét a város állta), így a
város alapiskolái közül már csak a
Tompa Alapiskola maradt modern
sportpálya nélkül. Mivel a magyar
alapiskola nem kapott támogatást,
így léptek a magyar képviselők, s
költségvetési pénzből rekordidő
alatt felépülhetett a pálya, amelyet
tegnap birtokukba is vehettek az iskola diákjai. A projekt már régen ki
volt dolgozva, így gyorsan le tudta
a város bonyolítani a közbeszerzési eljárást, amelyet egy szucsányi
cég nyert meg. A beruházás 66
ezer euróba került, amelyet teljes
egészében a város áll. A pályát elsősorban a labdajátékok szerelmesei használhatják majd. „A magyar
iskola több körben is pályázott a
műfüves pályára, amíg a szlovák

iskolák nyertek az államtól mi sajnos soha. Idén magyar képviselők
ezt megelégeltük és nem kis hátérviták után belekerült a város költségvetésébe a multifunkciós pálya”
– tudtuk meg Cziprusz Zoltán városi képviselőtől, aki szerint ez is
nagyon jó példa az összefogásra.
A megnyitón nem maradhatott el az
ünnepélyes kapura rúgás sem, Rigó
László alpolgármester és Orosz
István a hálóba találtak, Šimko József polgármester és Szántó István
hivatalvezetőnek viszont lejtett a
pálya, s lövésükelkerülte a kaput.
Miután a városvezetők levonultak
a pályáról, azt azonnal hatalmukba
vették az igazi „tulajdonosok”, az
alapiskola diákjai.
jdj, fotó: gecse

Megjegyzem – Érettségi, de minden áron?
A hetekben, napokban zajlanak
az érettségik, akik szerencsésen
túlesnek rajta, azok fogadják a
gratulációkat a közösségi oldalakon, akiknek pedig nem sikerül,
azok sikeresen elhallgatják. Talán ősszel a pótvizsga összejön,
ha nem is ősszel, majd jövőre…
Emlékszem boldogult kamaszkoromra, amikor bizony az alapiskolai tiszta egyes bizonyítvány se
volt garancia a középiskolába való
bejutásra. Főleg nem a gimnáziumba. Bizony kemény felvételi várt
mindazokra, akik el szerettek volna
négy év múlva jutni az érettségi bizonyítványig. Nekem két kettessel,
de sikerült bejutni a gimibe, osztálytársamnak tiszta egyes bizonyítvánnyal sem. Ma viszont las�szóval fogják a gyerekeket, s még
egy hármasokkal, négyesekkel teli
bizonyítvány se jelent akadályt,
hogy valaki eljusson az érettségiig.
Van ennek pozitív oldala is, hisz
tudok olyan fiatalemberről, aki alig
élte túl az alapiskolát, s ennek bizony elsősorban az a közeg volt az
oka, ahonnan jött (jelen esetben a
cigánytelepről), de később baráti
segítséggel rájött, hogy jóval több
van benne, sikeresen leérettségizett, s ma már egyetemista. De sajnos ez a ritka kivétel, a diákok nagy
többsége legfeljebb a második osztályig jut el. Nem ritka errefelé,
hogy 18-20 gyerek kezdi el az első

osztályt, s az érettségi zöld asztalig
öten-hatan jutnak el csak. Panaszkodik is az egyik szakközépiskola
igazgatója, hogy a diákok egy része
megvárja a kötelező iskolai oktatás
végét, s tizenhat évesen távozik az
iskolapadból. S ez nem kizárólag a
lányokat jellemzi, hanem a fiúk is
szép számmal állnak odább. Találkozok is egyikükkel, aki az alapiskolában jeles tanuló volt, de még
az első osztályt is tisztességes jegyekkel végezte, aztán másodikban
valamikor január táján úgy döntött,
hogy befejezi. Végleg. S hogy odahaza mit szóltak hozzá? Semmit.
Ha nem akar járni, akkor nem erőltetem – mondja flegma közönnyel
az anyja, s a gyerek 16 évesen ül
otthon vagy cselleng azokkal a volt
alapiskolai osztálytársaival, akik
hatodikból kerültek ki, a nevüket
se tudják leírni, de van, amelyiknek
már gyereke is van. Ugyanebben
az iskolában egy másik osztályban
a napokban érettségiztek. Az osztály fele el se jutott a zöld asztalig,
legtöbbjük szlovák nyelvből bukott
meg, de olyan is volt közöttük,
aki már második alkalommal futott neki, de hiába volt a plusz egy
év, esélye sem volt a sikerre. Könyörögtem az egyik tanárnak, aki
maga is roma származású, hogy
nem kell erőltetni a dolgot, mert
már elsőben látszott, hogy gyengék
a gyerekek, s inkább a szakbizonyítványra koncentrálhattak volna,

de a kolléga erősködött, hogy a
négy év elég lesz a felzárkózáshoz.
De nem volt elég, s a diákok kétharmada megbukott, igaz, ehhez
az is hozzájárult, hogy jártak is,
nem is iskolába. Mivel magam is
naponta vonatozom, gyakori szemtanúja vagyok annak, hogy hétfőn
és kedden még zsúfolva vannak a
több évtizedes szerelvények diákokkal, szerdán már akad szabad
hely, pénteken pedig már alig látni
diákot, azok többsége is félúton leszáll, s a másik járattal már siet is
hazafelé, vagy meghúzódnak szerényen valamelyik vendéglátóipari
egységben. Ismerősöm is alaposan
meglepődött, amikor jött a figyelmeztetés, hogy kedvenc csemetéje
több mint 50 óra igazolatlan órát
gyűjtött össze pár hónap alatt. Pedig minden reggel elment – mondta
védekezően, holott elég lett volna,
ha megnézte volna fia közösségi
oldalát. Az ingyenes vasúti jegynek
köszönhetően bejárta a fél országot. Iskolaidőben.
Az érettségiknek lassan vége, a diákok jelentős része a szeptemberi
pótvizsgára vár. Ha nem jön össze,
akkor bizony se érettségi, se szakbizonyítvány. Maradnak a munkaügyi hivatalok vagy a tisztességes
megélhetést biztosító külföldi koldulás a sógoroknál…
Juhász Dósa János
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Danyi Zoltán
Mennyegzői
ajándék

Bozó Zsuzsikának
Hatvan felé minden lépés nehezebb,
búcsút inteni nem igazán akarok.
Ott van valami szeretet hol
árnyéka
alatt pihen a vágy,
látni két szemed része a vigasznak,
most a szívedben szelíd, magasztos,
békésebb világ.
Ah már elmenni készülsz mit lehet
kívánni még?
Ezer esztendőt? Szebb jövőt?
Álmodozó szívet?
Te, kinek mindene megvan, mit
remélsz?
Ajándékot csupán, szép díszt,
ékkövet,
egy életet, bájos bizsergést, egy
szál
vörös rózsát, közelebb hajolva
szerfelett,
remélve édesebb ízét a csóknak?
Ma legyen elég ennyi,
érezzed a szélben hangját a szerető
szívnek,
mely érted dobog,
teli örvendezéssel e frigy, ha már
megköttetett,
és kezeden gyűrűje a pecsétnek
emlékeztessen
téged, hogy élt egyszer egy ember
ki
ajándékot adott neked.
Ma esküvődre száz fátyola a szép
ideálnak takarja báját
menyasszonyának s vőlegényének,
már mint férje jobbján díszeleg,
kísérjen el utadon szíved dobbanását figyelve,
hódoljon büszkén, míg terve a
szépnek betelik veled.

4

hu.rimavskasobota.sk

Röviden

Közeledik a tanév vége, a végzős diákok elballagtak, túl vagyunk az
érettségiken. Az alapiskolák többsége ilyenkor bonyolítja le közösségépítő
kirándulásait, de szinte mindenütt megünnepelték a gyereknapot is.
A rimaszombati Ivan Krasko Gimnázium diákjai az ipolytarnóci ősfenyvest
látogatták meg, a balogfalai alapiskola diákjai a rimakokavai természeti
iskolába látogattak, s gazdag program várt a rimaszombati gyereknap
résztvevőire is.

Gyermeknapi portyát szervezett a 4. számú Hatvani István cserkészcsapat a Kőjankóra. Nem hiányozhatott a szokásos számháború, de sok más
ügyességi versenybe is bekapcsolódhattak a résztvevők, akik megismerkedhettek a tűzrakás, a csomózás, a szerszámhasználat, a térképészet, a
morze, az útjelek alapjaival, ahogy az útjukba eső növényekkel állatokkal
is közelebbi ismeretségbe kerülhettek.

Rimaszombat két testvérvárosa, Putnok

A rimaszombati Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola tizedik
alkalommal rendezte meg a FOURFESTET, amelyen négy ország diákjai
vettek részt, s mérték össze a tudásukat. De nem maradhatott el a focitorna és főzőverseny sem.
A rendezvényről következő számunkban olvashatnak képes beszámolót.

Rimaszombat Városa értesíti az óvodáskorú gyerekek szüleit, hogy
a nyári szünidő alatt a városi óvodák az alábbi nyitva tartás szerint
üzemelnek:
Július: Dobšinský u. Óvoda, Hatvani u. Óvoda és Rima-lakótelepi Óvoda
Augusztus: Daxner u. Óvoda, Rozsnyói utcai Óvoda, Halászi u. Óvoda

Június 15.:

A reformáció 500 éve
a Gömör-Kishonti Múzeumban

A Gömör-Kishonti Múzeum sem feledkezett
meg a reformáció 500
éves
évfordulójáról.
Június 15-én, csütörtökön nyílik A reformáció
500 éve című tárlat Tóth
Anita és Pohóczky Béla
szerkesztésében.
A reformáció egyetemes
és helyi eseményeit bőséges
dokumentummal
megidéző tárlatot augusztus 31-ig látogathatják.

és Ózd is ünnepelt. Putnokon tizenkilencedik alkalommal rendezték meg a Gömör
Expót, amelyen városunkat Szántó István
hivatalvezető képviselte, míg Ózdon ünnepi ülést tartott a képviselő-testület, amelyen Šimko József polgármester és Rigó László alpolgármester vett részt.
„A legfontosabb számunkra az, hogy Ózdon gyarapodjon a lakosság, itt maradjanak Ózdon, itt vállalják az életük következő éveit az ózdiak. Mindeközben a város
működése továbbra is biztosított, a napi feladatokat az önkormányzat szervezetei,
intézményei és cégei könnyedén veszik és minden lakossági igényt kielégítenek” –
fogalmazott beszédében Janiczak Dávid polgármester, s átadta a Pro Urbe Ózd díjakat, amelyet a Bárka Színpad és Műhely Kulturális Egyesület, valamint az Almási
Balogh Pál Kórház főigazgatója, dr. Bélteczki János kapta meg elsőként.

Még pihen a lant...
Sok szó esett az elmúlt napokban a
Tompa szoborról...tán túl sok is...
Nem is lehet elvárni „idegenektől“,
hogy ezt megértsék. Mások nem tudhatják, mennyire fontos számunkra
ez a szobor, ahogy Petőfi Sándor
szobra, Blaha Lujzáé, Ferenczy Istváné, ahogy Hatvani István, Győry
Dezső, Szombathy Viktor és Pásztory Ditta emléktáblája illetve a temetőben lévő kopjafa.
Majd naponta a Tompa téren keresztül
vezet az utam. Emlékszem még arra is,
amikor a szobor a Városkertben állt.
Ott is mindig megkoszorúzták, figyeltek rá. Örültünk, mikor visszakerült a
térre. Ugyan nem az eredeti helyére, de
mégis legalább a téren volt, ahonnan
elindult. Pár éve társaságot is kapott,
egy jóbarátot. Petőfi Sándor ércszobra
került mellé. Minden Tompa szavalóverseny kezdetén innen indultak a
versenyzők, hogy megmérettessenek a
színpadon. A Tompa Mihály Református Gimnázium végzős diákjai minden
évben itt kezdik a ballagásukat. Tavaly
ballagott a fiam. Már tudtuk, hogy a
Tér átalakul. Mondta is az osztályfőnökük, ők az utolsó osztály, amely itt

fényképezkedik a szobornál. Ősszel
először a tér közepén lévő szökőkútnak nevezett borzadályt kezdték szétverni, majd a szép öreg fákat kezdték
el kivágni. Teljesen megváltozott a tér,
olyan sivár lett…
Kora tavasszal daru érkezett és a munkások köteleket erősítettek a Tompa szoborra. Leemelték és elvitték.
Mondták, javítani viszik. Elárvult a
tér.
Napokkal később a talapzatot is szétszedték, csak a beton alap maradt meg.
Szomorú látvány volt. Petőfi egyedül
állt a tér szélén. Fákat és sövényt ültettek, hol ide, hol oda. Szó szerint,
mintha a fák is a helyüket keresnék a
téren. Aztán középen betonozni kezdtek, alakult a szobor talapzata – magasabbra és magasabbra. Aztán újra daru
érkezett a térre és visszahozta a szobrot. Fényesen ragyogott a tűző napsütésben. Levegőbe emelték és visszakerült a jól ismert talapzatra. Oda, ahová
a múlt század elején megálmodták a
rimaszombatiak.
Már nem üres a „fészek”. Vagy ahogy
Ő maga mondaná: „Itthon vagyok...!
haza jöttem valahára, ..”
Pósa Judit
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Gömöri és nógrádi sikerek a Duna Menti Tavaszon és az Ipolyin
Június első hetében negyvenkettedszer rendezték meg Dunaszerdahelyen a Duna Menti
Tavasz döntőjét, míg Rozsnyón
nyolcadik alkalommal került sor
az Ipolyi Arnold Népmesemondó
Verseny döntőire. Mindkét helyszínen szép számmal örülhettünk
gömöri és nógrádi sikereknek is.

A Duna Menti Tavasz képzőművészeti versenyében az I. kategóriában Molnár József, míg a második
kategóriában Holló Réka és Mag
Viktória (mindannyian tornaljaiak)
munkáit díjazták.
A bábosok mezőnyében ezüstsávos minősítést érdemelt ki a Gömörfalvai Alapiskola Harkácsi
Pimpó Bábcsoportjának a Fény és
árnyék, vagyis nem félünk a saját
árnyékunktól előadásáért (rendezte: Dolinsky Irén, Vezér Klára és
Csutor Vezér Zsófia) és a Feledi
Szombathy Viktor Alapiskola Meseláda Bábcsoportjának a Köcsög
Jankó előadásáért (rendezte: Makó
Kovács Erika). A szerkesztett játékok kategóriában ezüstsávos mi-

nősítéssel jutalmazták a Tornaljai
Kazinczy Ferenc Magyar Tannyelvű Alapiskola Galiba Gyermekcsoportjának a Fütyül a masina című
előadását (rendezte: Pierzchala
Mária, Szászi Edina és Székely
Zsuzsa), amely előadás a néptánc
és a színházi elemek ötvözéséért
különdíjat is kapott. A színjátszók

mezőnyében ezüstsávos minősítést szerzett a Tornaljai Kazinczy
Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola Kincskeresők Színjátszó Csoportjának A rest legény meg
az ördög című előadása (rendezte:
Mészáros Piroska és Okos Zsuzsanna), valamint a Jánosi Csemadok és Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola Csicsóka Színjátszó
Csoportjának a Jancsi és Juliska
előadása (rendezte: Milen Gabriella), míg a a Csemadok Füleki Alapszervezete és a Füleki Gimnázium
Zsibongó Kisszínpadának A bajusz
című előadása, amelyet Szvorák
Zzsuzsa rendezett, gyémántsávos
minősítésben részesült. Ugyancsak
gyémántsávos lett a komáromi

Röviden

Június 4-én és 5-én valósult meg
hagyományosan Rozsnyón az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny, amelyen több mint kilencven
versenyző mutatkozott be. A verseny először volt kétnapos, vasárnap az I-III., hétfőn a IV-V. kategória versenyét bonyolították le.
A szervezők a versenyen kívül
különböző kamaraprogramokkal
kedveskedtek az országos versenyre eljutott gyerekeknek. A különböző programokról több esetben a
zsűri egy-egy tagja gondoskodott.
Nagy Iván a csallóközi dudáról

tartott előadást, míg Szanyi Mária
a népviseletekkel ismertette meg a
gyerekeket. Ezenkívül kézműves
foglalkozásokon, interaktív előadásokon, filmvetítésen, meseelőadáson, de akár játszóházi programon
is részt vehettek a gyerekek. Vasárnap este táncház, népzenei koncert
várta a gyerekeket, míg másnap a
felkészítő tanárok szakmai értékelése alatt daltanítással, mese- és
kézműves foglalkozásokkal kötötték le a gyerekek figyelemét a
szervezők.
A régióból aranysávos minősítést
szerzett a gömörsídi Alabán Dániel és Ruszó Emil, a serkei Antal
Márk, a pálfalai Bobál Dániel, a
füleki Danyi Erik, Botos Máté János és Mihalovics Zsófia, a gesztetei Deák Dániel, a rimaszombati
Farkas Dániel, a csákányházai Galamb Krisztián, a tornaljai Heinrich
Zsófia és Veréb Fanny, az újbásti
Horváth Elizabeth, a várgedei Kikin Letícia, a runyai Safranko Áron
és az almágyi Zagyi Fruzsina.
jdj, fotó: archív

Május 26-án rendezték

meg az Ősi Tudás XIII.
Rovásírás-vetélkedő
és Műveltségi Találkozó országos döntőjét
Nagyölveden, melyen a
Magán Szakközépiskolát
(Hotelakadémia)
a D kategóriában két diák
képviselte: Jakub Gábor,
és Csúr Karolína, aki
a 2. helyen végzett.

A Daxner Alapis-

kola sportpályáján
27. alkalommal rendezték meg a megye
gyerekotthonainak
sportjátékát, amelynek idei szervezője
a rimaszombati
Gyerekotthon (DeD)
volt. A diákok több
Fotó: gecse
versenyszámban
mérték össze a tudásukat (atlétika, asztalitenisz, röplabda), s a legjobbak
bekerültek az országos döntőbe – tájékoztatta lapunkat Erika Gavurová,
a rimaszombati Gyerekotthon igazgatónője.

Három fekete hattyúval gazda-

Fotó: gecse

Munka utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Pogácsakedvelők
Színjátszó Csoportjának a Volt egyszer egy répaföld című előadása,
amelyet a füleki származású Laboda Róbert álmodott színpadra. Az
idei Tehetségdíjat (a jövő évi fesztiválon való szereplés díja) a Bátkai
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Huncutkák Színjátszó Csoportja
érdemelte ki A büszke vár története
c. mesejáték előadásáért, amelyet
Hencz Annamária rendezett.

godott a megújulóban lévő
Városkert. Ahogy megtudtak,
a napokban fehér hattyúk is
érkeznek a feketék mellé, s nemsokára a mini ZOO is látogatható
lesz a pihenőparkban.

Május 31-én második

alkalommal rendeztek
futóversenyt Feleden
a község névadójának,
Janko Jesenskýnek a tiszteletére. A versenyen részt
vettek a rimaszombati
Kereskedelmi Akadémia
diákjai is, akik közül a
2 000 méteres futásban
Andrej Bodor az első
helyen végzett.
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Gyerekeknek
játszottak a felnőttek

Mintegy 90 amatőr színjátszó
vett részt június első napjaiban a
Színház és a gyerekek címet viselő országos színjátszó fesztivál 26.
évfolyamán, amelyet Rimaszombatban, a Városi Művelődési Központban rendeztek meg.
A versenyen azok az amatőr felnőtt
színjátszó csoportok mutatkoznak
be, akik gyerekek számára játszanak. Az idén hat csoport (nagyrőceiek, zólyomiak, kassaiak, privigyeiek, pozsonyiak és verebélyiek) jutott
a rimaszombati döntőbe, amelyeket
a Ľubomír Šárik által elnökölt háromtagú zsűri értékelt ki.
Az idei első díj a verebélyi Kék
Színházhoz vándorolt, amely a
Tenger az üvegben című előadással
érdemelte ki a zsűri elismerését. A
társulat egyúttal részt vehet a turócszentmártoni Scénická žatva országos fesztiválon is. A 26. évfolyam
második helyezettje a pozsonyi
Gong színjátszó csoport lett, akik

a Grimm testvérek klasszikus meséjét, a Hamupipőkét vitték színre.
A verseny harmadik helyezettje a
kassai Hopi Hope társulat lett, míg
a privigyei „A” – Shanti Színház
különdíjat vihetett haza az előadás
zenei és színpadi kivitelezéséért.
„Az idei év nem hozott kimagasló
teljesítményeket, ezért nem is volt
könnyű döntenünk, ráadásul kevesebb csoport nevezett be a szokásosnál, de akik eljöttek, azokon látszott,
hogy hosszú évek óta magas szinten
művelik ezt a műfajt, s képesek megszólalni a gyerekek nyelvén” – értékelte lapunknak a látottakat a zsűri
elnöke, Ľubomír Šárik.
A versenyprogram mellett gyereknap lévén több kísérő programot is
láthattak a helyi alapiskolák gyerekei, de az idén is voltak workshopok,
szakmai előadások, s a résztvevők a
nagytöréki vízimalmot, a kistöréki
gótikus templomot és a maginvári
kilátót is megtekintették.
amb, fotó: gecse

Ezüstsávos lett
a Blaha Lujza Vegyeskar

Május végén rendezték meg
Galántán a XVII. Kodály Napokat, amelyen régiónk kórusai is megmérettették magukat.
Az idei versenyen két csoport
érdemelt ki a zsűri dicséretével
megtoldott aranysávos minősítést (komáromi Concordia
Vegyeskar és a galántai Kodály
Zoltán Daloskör), a füleki Pro Kultúra Férfikar és a pelsőci Korona
Énekegyüttes aranysávos minősítést szerzett, míg a minap Városdíjat
kapott rimaszombati Blaha Lujza Vegyeskar (Sósik Szilárd vezetésével) és a füleki Melódia Nőikar ezüstsávos minősítésben részesült.
Bronzsávos lett a ragyolci Jázmin Nőikar.
Remek hangulat jellemezte az idei találkozót is, s a csoportok a verseny
mellett további helyszíneken is bemutatkozhattak – számolt be lapunknak az eseményről Povinszky Elvira, a Blaha Lujza Vegyeskar tagja.
A rimaszombatiak az idén Daróci Bárdos Tamás Muzsikus dal, Kodály
Zoltán Szép könyörgés, Dmitry Bortniansky Cherubic Hymn, Moses Hogan Ain´t that good news (gospel) és Bárdos Lajos Dana-Dana című kórusműveivel léptek közönség elé. A vegyeskar fellépett Vezekényben is,
ahol közösen a pelsőci Korona Énekegyüttessel mutatkoztak be s arattak
nagy sikert egy születésnapi ünnepséggel megtoldott találkozón.
jdj, fotó: a szervezők

Június 16-17.:
Divertimento musicale 2017
Két év után ismét Rimaszombat ad
otthont a Divertimento musicale
országos találkozónak, amelynek
az idei már a 28. évfolyama. A komolyzenei együttesek seregszemléje június 16-án, pénteken 13.00
órakor veszi kezdetét három együttes bemutatkozásával, s a döntő
másnap 9.30 órától folytatódik.
Az együtteseket szakmai zsűri értékeli, de az idén is lesznek szakszemináriumok és workshopok.
Pénteken 20.00 órától a katolikus
templomban egy lembergi művészeti iskola együttesének a koncertjét hallgathatják meg, míg a
verseny kiértékelésére szombaton
kerül sor 18.00 órától.

A hónap műtárgya –
fából készült csörgő
Júniusban egy fából készült csörgőt választottak A hónap műtárgyává a Gömör-Kishonti Múzeumban, amelyet a kártevők elijesztésére használtak a XIX. században a rimaszombati szőlőkben.
A csörgők a mechanikus (önjátszó) hangszerek közé tartoznak, a hang forrása maga a hangszer teste, ahol a hangot a fogaskerék által működésbe hozott nyelv biztosítja.
A csörgőt elsősorban a szőlőben használták, ahol a kártevők (seregélyek) elriasztására szolgált, de gyerekjátékként is kedvelték,
ahogy a húsvéti ünnepek elengedhetetlen tartozéka is volt egyben – tájékoztatta lapunkat Ľudmila Pulišová, a Gömör-Kishonti Múzeum etnológusa.
Gömör-Kishontban nagy keletje volt a szőlőtermesztésnek, főleg a déli
régiókban, így például Ajnácskőn, Nagybalogon, Uzapanyiton, Tornalján
vagy Sajógömörön voltak nagyobb szőlőültetvények, de a XIX. század
utolsó éveiben a filoxéra hatalmas pusztítást végzett. Később, főleg az első
világháború után a szőlősgazdák ellenállóbb fajokat próbáltak ki, amelyek
nagy részét a rimaszombati növénynemesítő szakiskolából szereztek be.
A filoxéra mellett a tolvaj madarak, például a seregélyek is nagy kárt tettek
az ültetvényekben, ami ellen a gazdák madárijesztővel, fizetett csősszel
vagy éppen önműködő csörgővel védekeztek. A most kiállított csörgőt
1906-ban Bikky István ajándékozta Fábry Jánosnak, a múzeum első igazgatójának.

2016 után az idén is teltházas koncertet adott Pozsonyban Hans Zimmer
zeneszerző, aki két szám erejéig meghívta a pódiumra a rimakokavai
Sendreiovci zenekart is. A meghívás nem volt véletlen, ugyanis az együttes
közreműködött a 2011-ben bemutatott Sherlock Holmes-film (Árnyjáték)
zenei felvételein.
Vladimír Šimíček (Denník N) felvétele
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Versenyek, megemlékezések, író-olvasó találkozók, falusi turizmus – május második felében is volt miből válogatnunk.

Nagy József európai parlamenti képviselő kezdeményezésére immár hét éve
rendezik meg az EnvirArt elnevezésű környezetvédelmi versenyt, amelybe
több tíz projekttel neveztek be Szlovákia alapiskoláiból. Köztük volt
a Cakói Alapiskola diákja, Bari István is, aki alkotásával szerette volna
felhívni a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.

Aktív életet él a Csemadok Ajnácskői Alapszervezete, ahol május utolsó
szombatján Balázs Csaba ornitológus vezetésével gyalogtúrát szerveztek
a Cseres Tájvédelmi Körzet legmagasabb csúcsára, a Ragácsra, majd egy
héttel később a Nemzeti összetartozás napja alkalmából a Tenkestetőn
piknikeltek.

Remekül teljesítettek a régió néptáncosai a szlovákiai országos versenyeken, a füleki Rakonca ifjú táncosai a jubileumi, 25. Šaffova ostroha
országos szólótáncversenyen három aranysávos besorolást és két fődíjat
szereztek. Gyermek kategóriában a Barna Angelika-Varga Dániel páros
aranysávos besorolást ért el, s megnyerte a fődíjat, ahogy a Csomor Bernadett-Molnár Nikolas pár is aranysávos lett. A felnőttek B kategóriájában
a György Friderika-Krajcsa Márk pár szintén aranysávos besorolással
fődíjat érdemelt ki, míg az A kategóriában Gáspár Dániel ezüstsávos
besorolást ért el.
A Szlovákiai Gyermeknéptánccsoportok 26. Országos Versenyén Liptószentmiklóson és Likavkán négy magyar csoport végzett arany minősítéssel. Az aranysávosok abszolút nyertese, a laureátus a somorjai Csali (a
Fölszállott a páva idei győztese) lett a margitfalvai Jadlovček gyermekfolklórcsoporttal egyetemben, de aranysávos minősítést ért el a füleki Kis
Rakonca, az Ipolysági Sendergő és a dernői Borostyán Ifjúsági Néptáncegyüttes is.

Elkezdték tevékenységüket a Gömör Asszonyai által létrehozott gyerek- és
női csoportok. Az első találkozót Martonfalán tartották. Amíg a gyerekek különböző csoportos foglalkoztatásokon vettek részt, addig a nők az
ékszerkészítés titkaival ismerkedtek, miközben a mindennapi gondokról és
problémákról beszélgettek. A következő találkozóra Baracán kerül sor.

Három év elteltével ismét pünkösdi királyt választottak Balogfalán.
A bátor vállalkozóknak számos ügyességi és erőnléti játékot kellett sikeresen
teljesíteniük. 2017 pünkösdi királya Oláh Patrik, a rimaszombati Kereskedelmi- és Szolgáltatóipari Szakközépiskola diákja lett.

A Nemzeti összetartozás napján Ózdon az idén
is megemlékeztek a trianoni eseményekről.
Az ünnepségről nem hiányozhatott a Páko
Mária vezette Csillagvirág együttes sem.

Beindult a medvesaljai
turizmus, ahol nagy sikere van a hőlégballonos
Összeállította: jdj, fotó: Szabó Roland, gecse és archív
túrarepüléseknek.
Május 25-én 95 éves korában elhunyt Stern Ibolya
Rózsa, aki Losoncon született, amelyet akkoriban
Kis Pestként is emlegettek, a nyelvhatáron fekvő
városban nemzetiségtől és nyelvtől függetlenül
zajlott a kulturális élet. De aztán jött a visszacsatolás, majd a második világégés borzalmai. De Rózsa
túlélte Auschwitzot, Ravensbrücköt, Buchenwaldot,
Neustadt bei Coburgot, ahogy Mengelét is, és hazatért. A pozsonyi Ikar Kiadó tavaly jelentette meg
visszaemlékezéseit, amelyet Veronika Homolová
Tóthovának mondott tollba, s amelyek soha nem
voltak annyira aktuálisak azóta, mint most.
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Június 17-18.:

Ősök sarjai ünnepe a Csík zenekarral
A Medvesalja Turizmus szervezésében az
idén is megrendezik
Almás pusztán az Ősök
sarjai ünnepét, amelynek sztárvendége a
Csík zenekar lesz.
A szombati napon fellép
a bagolyvár bábcsoport,
a Tajti Menyecskék As�szonykórus, a Balmazújvárosi Citerazenekar, a Csipkés Együttes, a Ceredi Népdalkör és a Komócsa Néptáncegyüttes, előadást tart Szabó Péter, s lesz kempo bemutató is.
A Csík zenekar koncertje 20.00 órától kezdődik.
Másnap ismét láthatjuk a Bagolyvár Bábcsoportot, előadást tart Kész Barnabás és Berta Attila, fellép a Balmazújvárosi citerazenekar, a Gesztetei As�szonykórus, ahogy lesz íjász és baranta bemutató is. 18.00 órától Szer Pucskó
Zsolt vezetésével. De nem maradhat el a vezetett gyalogtúra és a kézműves
foglalkozások sem.

Június 23-24.:
VII. Balogvölgyi Rockfesztivál

Június 23-24-én kerül sor a
VII. Balogvölgyi Rockfesztiválra a nagybalogi focipályán.
Pénteken a Phoenix RT, az
Alldevils, az Ossian és a Hell
Diver zenekarok, szombaton a
Historica, a Sing Sing, a Blues
Company és az Artheria zenakarok lépnek fel. Szombaton
sörpörgő versennyel és további meglepetésekkel várják az érdeklődőket a szervezők.
Belépőjegyek a rimaszombati és a tornaljai Tompa Mihály Könyvesboltban
kaphatók.
Jegyárak: helyszínen: 12 €, elővételben: 10 €. A gyerekek 7 és 14 éves kor
között 5 eurót fizetnek, 7 év alatti gyerekek a rendezvényt ingyenesen látogathatják. Nyugdíjasok és mozgáskorlátozottak részére a belépés 1 €, míg a
sátorozás ingyenes.
További infó: 0949/ 038 872

Június 25.:

Mulatós party magyarországi sztárokkal
Az idei nyár sem
múlhat el Mulatós party nélkül Rimaszombatban. Június
25-én, vasárnap
16.00 órától a műfaj
legnagyobb
sztárjai látogatnak el a szabadtéri
színpadra,
hogy egy felejthetetlen délutánt töltsenek el szeretett közönségükkel.
Az est folyamán fellép Hollósy Adrián, Nótár Mary, Kis Grófo, Jolly és Suzy,
Lajcsi, Bódi Csabi, Bódi Guszti és Margó.
Jegyek elővételben a Tompa Mihály Könyvesboltban illetve a ticketportal
hálózatán kaphatók.
Hirdetés:
Egyszobás bérlakást vagy garzonlakást keresek albérletbe, ha lehetséges,
a Nyugat-lakótelepen. Tel.: 0904/002 675 		
GH-34/17

Június 17.:
Hurrá szünidő a Városkertben
A Naša Sobota Polgári Társulás az idén is várja a város és a
régió gyerekeit a Városkertben
tartandó gyereknapra.
Fantasztikus szórakozás és gazdag program várja az egész családot, valamint számtalan verseny és szórakozási lehetőség.
Játékok, frissítők, zene, szórakoztató programok és bemutatók
várnak minden érdeklődőre.

Június 17-18.:

XVIII. Történelmi Várjátékok Füleken
Az idén is várják a történelmi idők iránt érdeklődőket a füleki várban, ahol tizennyolcadik alkalommal kerül megrendezésre a Füleki Történelmi Várjátékok.
Szombaton kézműves vásár és foglalkozások,
kínzókamra, királyi csokoládé és gazdag gyerekprogramok várják 16.00 órától a résztvevőket,
18.00 órától lovagi torna következik gyalogos és
lovas párbajokkal , míg 19.30 órától felidézik a
füleki vár 1682-es elestét. 21.30 órától korabeli
táncoktatással egybekötött mulatság és lakoma
veszi kezdetét.
Vasárnap tizenegyedik alkalommal rendezik
meg a nemzetközi történelmi íjászversenyt a Nógrád Íjásza címért és a Füleki Vár Védője rangért.

Június 23.:
9. Roma Fesztivál Cakóban

Cakó Község Önkormányzata június
23-án, pénteken immár kilencedik alkalommal rendezi meg a Roma Fesztivált a Rima Katlanban, amelyre a helyi
alapiskola parkjában kerül sor 15.00
órai kezdettel.
A fesztiválon fellépnek a helyi alapiskola,
az iványi és nemesradnóti óvoda tanulói,
a régió roma táncosai és zenekarai, a rimaszombati Magán Kontervatórium zenekara Horváth Roland vezetésével. A fesztivál sztárvendége Váradi Olasz (17.00
órától) és Varga Imi (18.00 órától lesz).
Az est utcabállal zárul, amelyen a talpalávalót a cakói Dönci Band húzza.

Június 29.:
Rómeó és Júlia Komáromból

Pár éves kihagyás után ismét Rimaszombatban vendégeskedik a komáromi Jókai Színház, amely június 29-én, csütörtökön 19.00 órai kezdettel Shakespeare Rómeó és Júlia
című tragédiáját hozza el Martin Huba rendezésében.
A címszerepekben Béhr Mártont és Bárdos Juditot láthatjuk,
de szerepel az előadásban Bandor Éva, Mokos Attila, Fabó
Tibor, Tóth Károly, Tóth Tibor, Culka Ottó és Szabó Viktor
is.
Jegyek elővételben nyolc eurós áron kaphatók a Tompa Mihály Könyvesboltban, míg a helyszínen 12 eurós áron vásárolhatóak meg.
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Cselgáncs minden mennyiségben

Mintegy hatvanan vettek részt a Bike & Run team által szervezett idei Gömöri Triatlonon Kurincon. Ragyogó napsütés, új pálya, pozitív visszhangok – így lehetne összegezni az immár negyedik alkalommal megrendezett
versenyt, amelynek idei abszolút győztese Ján Peržeľ lett 1:37:04-es idővel.
Pályarekordot állított fel váltóban 1:27:13-as idővel a Majoroš, Balciar,
Mojžiš trió.
Az elmúlt hetekben cselgáncs
nagyüzem volt Rimaszombatban,
ahol előbb a város nagydíjáért
léptek tatamira a legifjabbak (legutóbbi számunkban számoltunk
be a versenyről), ezt követte a
Szlovák nemzeti liga, majd a szlovák országos bajnokság. Előbbin
Filip Páleš és Veronika Útisová,
utóbbin Lukáš Koóš és Natália
Gažiová is aranyérmet szerzett.
Május 27-én került sor a Szlovák
nemzeti liga 2. fordulójára a serdülők mezőnyében, amelyre 75 versenyző érkezett Rimaszombatba.
A helyi TJ Mladosť színeiben az
55 kilósok mezőnyében Filip Páleš
az első helyen végzett, míg Bruno
Kóšik a 45 kilósok között második
lett. Csapatban a hazaiak 14 pontot szereztek, s az 5. helyen végeztek. Két forduló után ugyancsak az
5. helyen állnak 36 ponttal. A lányok
mezőnyében 31 versenyző mérettette meg magát, a hazaiak közül legeredményesebben Veronika Útisová
szerepelt, aki a 48 kilósok között

első lett, míg Bronislava Škorňová
a 44 kilósok között a 3. helyen végzett.
Egy héttel később ugyancsak Rimaszombat (az egykori Hypernova
csarnokában) adott otthont az ifjabb
és idősebb diákok országos bajnokságának, amelyre 33 klub 235
versenyzője jött el Gömörbe. A TJ
Mladosť Relax CVČ versenyzői közül Lukáš Koóš az 55 kilósok között
bajnoki címet szerzett, Filip Ďurčo
(27 kg), Andrej Jekimov (38 kg) és
Bruno Kóšik (46 kg) második, míg
Bodor Kornél (30 kg), Lukás Zvara (50 kg), Sofia Nyíforová (36 kg),
Alec Vetrák (42 kg), Deák Dávid
(60 kg) és Bronislava Škorňová (36
kg) a harmadik helyen zárta a versenyt. Az összesített éremtáblázaton
a TJ Mladosť a 8. helyen végzett.
A Lokomotíva színeit a 32 kilósok
mezőnyében Natália Gažiová képviselte, aki bajnoki címet szerzett,
míg a klub másik versenyzője, Nina
Tonhajzerová a dobogó második fokára állhatott fel.
kgj

Május 27-én a
Bástya Íjász Klub
négy versenyzője a
kelet-szlovákiai Leleszen tett szert egy kis
versenyrutinra, ahol
festői környezetben a
Latorca holt ága köré
épített pályán boldogították a horgászokat.
Bár a táj jellegéből adódóan lapos
könnyű pályáról volt
szó, azért pár célt sikerült a szervezőknek
trükkösen elhelyezni.
Legnagyobb gondot azonban az olasz célok – állatok okozták, amelyek
megtizedelték a veszőket, jelentős kárt okozva a felszerelésben. A rimaszombatiak három aranyérmet szereztek, Hunter kategóriában aranyérmes lett Lévay Tibor a szeniorok között, Nagyferencz Henrietta a kadétok
aranyát zsebelte be és a kis „éremgyáros”, Nagyferencz Sztella is hozta a
formáját és az aranyérmet is. Három hét múlva a csapat visszatér Leleszre;
június 17-én itt rendezik a Szlovák kupa soron következő versenyét.

A Martin Sucháč Alapítvány tizedik alkalommal rendezte meg az Ivan
Krasko Gimnáziumban a Martin Sucháč emléktornát, amelyen a hazaiak
mellett a nyustyai Matej Hrebenda Gimnázium, a nagykürtösi A. H. Škultéty
Gimnázium, a losonci B. S. Timrava Gimnázium, a Füleki Gimnázium és
az Egri EKF Gyakorló Iskola csapata mérkőzött meg a tornagyőzelemért.
Az elmúlt években a kupa általában itthon maradt, az idén viszont az egriek
diadalmaskodtak a nyustyaiak és a hazaiak előtt. Fotó: amb
Megalakulásának
ötvenedik évfordulóját
ünnepelte a karlovaci
(Horvátország) taekwondo klub, s az ebből az
alkalomból rendezett
nagyszabású nemzetközi
tornán 18 ország 78
klubjának 900 versenyzője vett részt, köztük a
rimaszombati Falcon Tae Kwon Do klub is.
A rimaszombatiakat ezúttal csak egy versenyző, Karolína Mravcová képviselte, aki sorozatban már hatodik alkalommal indult el a versenyen, aki
végül kategóriájában a második helyen végzett.
Losoncon szerepelt a rimaszombati
MŠK 2006-os születésű focicsapata,
s a 10 csapat mezőnyében minden
mérkőzését megnyerve megszerezte az
első helyet.
A rimaszombatiak eredményei: Dukla
B. Bystrica 3:0, MFK Rožňava 3:2,
Junior Košice 4:1. ŠK Novohrad Lučenec 9:0 (csoportmérkőzések), MFK
Lokomotíva Zvolen 6:2 (elődöntő), FK
Šaca 5:1 (döntő).
A torna legjobb játékosának Csendes Olivért választották.
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Gömöri ünnep az Eddával

Együtt így jó, nincs is rá szó
– énekli a közönséggel együtt
extázisban a miskolci Edda
Művek, s ki hitte volna, hogy
lehet még a két évvel ezelőtti
Republicot is überolni. Akik
eljöttek, azok az unokáiknak
is erről a júniusi estéről fognak majd mesélni, amikor
még az égiek is az ünneplő tömeggel voltak.

Felhőtlen égbolt (nem volt ez
mindig így), több mint 2 300
ember (ebből a számban hiányoznak a 12 éven aluli gyerekek, akik gyereknap ürügyén ingyenesen szórakozhattak, ahogy
a jegyet nem váltó, kapun kívül
csápolók is), remek program – s
mindez a Gömöri Ifjúsági Csoport zökkenőmentes (fő)szervezésében, ahol a jegyszedőtől

kezdve az árusokon át a biztonságiakig mindenki a helyén volt.
Páko Mária és csapata, a Csillagvirág kezdte még hétágra sütő
napsütésben az idei JúniusFesztet, s a már jelen lévő közönség a
klasszikus költészetből is kapott
egy csipetnyit – egy-egy megzenésített vers erejéig Arany János
és Tompa Mihály is megjelent
a rimaszombati szabadtéri színpadon, s ahogy Auxt Ferenc, a
Magyar Közösség Pártja járási
elnöke a bevezetőjében kijelentette, ősztől már a Tompa téren
is egymás mellett lesznek.

Wolf Kati volt az idei fesztivál
első „profi” fellépője, aki gyereknap lévén egy taktus elején
még fürke rókalábait is megvillantotta, de tűsarkúja se zavarta,
hogy az Edda számára kikészített kifutót is igénybe véve a
közönséget is dalra fakassza.
Azt a közönséget, amely folyamatosan hömpölygött, s mint a
kapuban az egyik jegyárusító
mondja, még soha nem voltak
ennyien a három év alatt. Pedig
az Edda Művek gyakori vendég
tájainkon is, alig van év, hogy ne
jelennének meg Rimaszombatban, Tornalján vagy Füleken.

Szerelem, miért múlsz – ezt a
slágerét viszont már nem hagyhatja ki Wolf Kati sem, akit
Vastag Csaba követ, aki két dal
erejéig Máté Pétert is megidézi.
Az amfiteátrum területén közben már mozdulni is alig lehet,
sorok állnak a nyáron megújult

szociális helyiségeknél, a helyi
politikai élet krémje is megjelenik, élükön a polgármesterrel,
de jelen van Rigó László alpolgármester és több városi és megyei képviselő is.
A fülekiek bejelentik, hogy
augusztus 31-én, a Várlak
Fesztiválon a sztárcsapat a Magna Cum Laude lesz, s hatalmas
ováció közben színpadra lép az
Edda Művek.
A többi már szavakkal leírhatatlan. 2 500 ember őrjöng, csápol
s énekli együtt az Eddával, hogy
Egyszer egy szép napon…
jdj, fotó: Gecse Attila,
Kresnye András és archív

