Az elmúlt napok
margójára

Tombol a kánikula, a napokban a hőmérő higanyszála akár a negyven fokot is elérheti, de egész hónapra harminc fok feletti hőségeket jósolnak a meteorológusok. Aki
teheti, húzódjon árnyékba vagy a vízparton keressen kikapcsolódási és felüdülési lehetőséget. S ehhez nem is kell olyan messzire menni, mindenkit vár a kurinci strand,
ahová az elmúlt napokban is az ország egész részéből több ezren menekültek a hőség
elől. Régióra szabott árak, kellemesen meleg víz, gyerekmedence, büfé, sportolási
és kempingezési lehetőségek és ingyenes turistavonat várja az ide látogatókat. Július
30-án, vasárnap 2 626 ember váltott belépőt a kurinci Zöld Víz Üdülőövezetbe, de
mivel a hőség fokozódik, augusztus első felében akár napi háromezer látogatóval is
számolnak a Városi Közterület-fenntartó Vállalat munkatársai. Közben fokozatosan
megújul a Városkert is, amely többek között új faszobrokkal gazdagodott.
Fotó: jdj és gecse
Augusztus 2. a roma holokauszt, a porajmos emléknapja.
Rimaszombatban hagyományosan a holokauszt emlékműnél rótták le kegyeletüket az
1944-45-ben haláltáborokba
elhurcolt romák emléke előtt.
Az idei megemlékezésen részt
vett Ravasz Ábel romaügyi
kormánybiztos, Dušan Rybár, a
helyi Zsidó Hitközség vezetője,
ahogy Šimko József, Rimaszombat és Agócs Attila, Fülek
polgármestere is.

Mede Géza felvétele

Miután a pénzügyminisztérium mellett
működő Pénzpolitikai Intézet tanulmányában megállapította, hogy fölösleges az R2-es gyorsforgalmi út megépítése, civil szervezetek tüntetéseket
szerveztek, így előbb Feketeréten, majd
a Szoroskőnél került sor tiltakozó megmozdulásra. Utóbbin maga Érsek Árpád közlekedésügyi miniszter és Bugár
Béla, a kormányon lévő Most-Híd elnöke is részt vett. A koalíciós tanács augusztus harmadikán megtartott ülésén úgy döntöttek, hogy az R2-es gyorsforgalmi út megépítése az eredeti tervek szerint folytatódik.
					
Martin Ambróz felvétele

Emlékeznek még, milyen tiltakozást
váltott ki a Most-Híd egyik járási képviselőjénél egyik cikkünk, amely azzal foglalkozott, hogy a rimaszombati
képviselő-testület többszöri meghívása
ellenére – mint a kormány kihelyezett
képviselője –, sem volt hajlandó részt
venni a testület ülésén, amelyen arról
szerették volna kérdezni, miként teljesíti a kormány
a tavalyi rimaszombati kihelyezett ülésén elfogadott
határozatot, amely elsődleges céljaként a regionális
különbségek eltüntetését tűzte zászlajára. Az akkori
határozat talán legfontosabb pontja az R2-es gyorsforgalmi út mielőbbi kiépítése volt. A testület mindössze
tájékozódni szeretett volna. Se többet, se kevesebbet.
Választ nem kaptunk, helyette azzal vádoltak meg
bennünket, hogy politikai síkra tereltük az ügyet…
Mit ad Isten, az elmúlt hetekben a pénzügyminisztérium
jóvoltából nyilvánosságra került, hogy útépítés nem is
lesz, erre fel civil szervezetek tiltakozó megmozdulásokat
szerveztek (többek között Rimaszombatban is), amelyen
azok is megjelentek, akiket a cikkünkben megszólítottunk.
Először azt hittem, hogy tévedésről van szó, hisz csak nem
tüntetnek a saját kormányuk ellen, aki a pozícióikba helyezte őket, s már végképpen nem a közlekedésügyi miniszter ellen, aki a saját akoljukból származik. De mindez
nem volt tévedés, hisz tényleg ott voltak a tüntetők között,
mintegy elsajátítva Bugár választás előtti filozófiáját; választás előtt a Smer-rel nem, de választás után akár még az
SNS-szel is. Lefordítva ezt az aktuális helyzetre; közelednek a megyei választások, s hadd lássa a leendő választó,
mi is nagyon szeretnénk azt a gyorsforgalmi utat, amelyet
egyébként a kormányunk nem igen akar.
Apropó, autópálya. Sokakat megdöbbentett a Pénzpolitikai Intézet (IFP) jelentése, miszerint ha megépülne is a
gyorsforgalmi út Zólyom és Rozsnyó között, a munkanélküliség csökkentésében jelentősebb szerepet nem játszana, s nem igazán segítene a régió felemelkedésében.
Gyönyörű. Az itt élők biztonsága, életkörülményei, ahogy
az egyre veszélyesebb útviszonyok, Pozsonyban senkit
se érdekelnek. Ehhez a véleményhez csatlakozott Michal
Páleník, a Foglalkoztatási Intézet igazgatója is, akinek az
ősei Osgyánból származnak. Megdöbbentett a szakember
véleménye, akinek a szülei az ötvenes években költöztek
Osgyánból Pozsonyba, s aki valószínűleg már elfeledkezett arról, hogy akkoriban talán a faluban két-három embernek volt autója, míg ma már szinte minden háztartásban…
A helyzet tehát nem túl rózsás, s így utólag visszatekintve, milyen súlya van a kormány tavalyi kihelyezett ülésén
elfogadott határozatnak, amely kiemelt szerepet szán az
R2-es gyorsforgalmi út kiépítésének és a munkahelyteremtésnek. Talán érdemes volna a képviselő-testületnek a
közlekedésügyi minisztert vagy magát a kormányfőt meghívni, hogy válaszoljon a felmerült kérdésekre. Ha kell, a
meghívót szívesen megfogalmazom és postázom…
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Fokozott tűzveszélyre
figyelmeztetnek

A rimaszombati Járási
Tűzoltóság
augusztus
harmadikától visszavonásig a nagy szárazság
miatt fokozott tűzveszélyre, s az
ezzel járó intézkedésekre figyelmeztet.
A tűzoltóság felhívja a lakosság figyelmét, hogy olyan területeken,

ahol növénytermesztés folyik, valamint az erdőktől 50 méteres távolságig tilos a tűzgyújtás, a dohányzás
és nyílt láng használata. Ahogy nem
engedélyezett az aljnövényzet, bokrok és fák égetése, valamint tűzveszélyes anyagok meggyújtása sem.
A tűzjelző indokolatlan használata,
a segélyhívó vonal és a tűzoltóság
ok nélküli riasztása szabálysértésnek viszont minősül.

Bár a politikusok többnyire szabadságra mentek, nem maradtunk
események nélkül a nyár első felében sem. Falunapok, nyári
táborok, kiállítások – ezekből válogattunk egy csokorra valót.

„Kedves meghívást kapott a Pósa Lajos Társaság egy gyerektáborba,
a Baranta völgybe, aminek szerdán, július 5-én tettünk eleget. Mindig
örömmel megyünk gyerekek közé, hisz ők voltak Pósa Lajos kedvenc
hallgatósága – a tradíciót pedig tovább kell vinni. Szép környezetben
vártak ránk, ahol először Pósa bácsiról beszélgettünk; hol született,
honnan indult a nagyvilágba. A gyerekek közül meglepően sokan ismerték a nevét, bár a táborlakók között nemcsak gömöriek voltak, a messzi
Svédországból is volt magyar résztvevő. Felvázoltuk nekik a több mint
száz év előtti gyermekvilágot az akkori Magyarországon és Az Én Ujságom fontosságát. Beleolvastunk az egykori szerkesztő bácsi postájába is.
Érdekes volt hallgatni az akkori gyermekek gondját-baját és Pósa bácsi
tanácsait.
Persze, nem maradhatott ki a mese és vers sem. Gárdonyi Géza verséből
megtudhatták a kis hallgatók, hogy miért rövid a nyúl farka és miért
nem szőrös a kutya talpa… Azért nem csupán prózával, hanem megzenésített versekkel is készültünk. Páko Mária előadásában több dalt is
meghallgathattunk, és láss csodát, a többség már ismerte és csoportosan
énekelte Marika nénivel a fülbemászó dallamokat. Csillogó szemmel
hallgatták a gyerekek a régi verses meséket és eltűnt a száz esztendős
szakadék az író és a hallgatók közt, mert a mese örök. Az igazi érték nem
mulandó. Itt van velünk és itt is marad, csak rá kell találni.”
Pósa Judit

November 4-én tartják
a megyei választásokat
Andrej Danko,
a parlament elnöke 2017. november negyedikére hirdette
meg az idei megyei választásokat.
A házelnök döntése értelmében
a választókerületeket és az egyes
megyei önkormányzati képviselők
számát augusztus 11-éig kell meghatározni. Ez a dátum a határideje
a kerületi választási bizottságok
székhelyei meghatározásának is.
Szeptember 5-ei hatállyal kell az
egyes választókörzeteket létrehozni
és a választóhelyiségeket kijelölni,
az első tanácskozásuk időpontja
szeptember 11-e lesz. A határozat
azt is megszabja, hogy a kerületi és
körzeti választási bizottságok meg-

alakulásának határideje október 5-e,
az első tanácskozásuknak pedig október 10-éig kell lezajlania.
A parlamenti képviselők még a
tavasszal megszavazták a választójoggal élés feltételeiről szóló
törvény módosítását, amelynek
értelmében idén már csak egyfordulós lesz a megyeelnök-választás.
Az eddig érvényben lévő jogállapot
szerint, ha a megyeelnök-jelöltek
közül senki sem szerezte meg az
első fordulóban az érvényes szavazatok többségét, második fordulóra
került sor. Az új törvény értelmében
csak egyfordulós lesz a választás, és
az a jelölt lesz a megyeelnök, aki a
legtöbb érvényes szavazatot kapja.
kgj

Amíg a Városi Galériában besztercebányai szobrászok, addig a Városi
Művelődési központban található Ganevia Galériában amatőr művészek
(a felsőpokorágyi Svetlana Bornayová, valamint a pozsonyi Jozef Máté
és Renáta Hornová) állítottak ki.

Ján Botto Sárga liliom című elbeszélő költeményét álmodták színpadra
a füleki vár alatt egy workshop keretében neves szlovák színházi szakemberek. Az előadást Vladimír Sadílek rendezte, az előadás díszlettervezője
és zenésze Marian Lacko volt, míg a koreográfiát Júlia Dobrocká és
Gabriela Gazdová tervezték.
A Hot Art Nyári Fesztivál
keretében járt Rimaszombatban
a Karthago együttes. A neves
budapesti csapat előzenekara
a rozsnyói Sexit és a rimaszombati Stillburns voltak.
Az egyik leghíresebb fülekinek, Frank Lowynek (jobbról) II. Erzsébet
brit királynő lovagi címet adományozott.

Összeállította: jdj, fotó:
gecse, puntigán és a
szervezők

Gömöri Hírlap
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Döntöttek a kutyamenhely
létrehozásáról a városatyák

Nem sok izgalmat hozott a Városi
Képviselő-testület júniusi ülése,
amelynek legfontosabb döntése,
hogy három éven belül felépülhet
a kutyamenhely.
Egyetlen jelentkező akadt a kutyamenhely kiépítését szorgalmazó
üzleti versenyben, de a füleki Szerencsés Mancsok (Šťastné labky)
Polgári Társulás nem teljesítette a
feltételeket. Se a projekt költségvetését, se a látványtervet nem mellékelte a projekthez a jelentkező.
Hosszas vita következett, amely
során a képviselők többsége hajlott
arra, hogy a nem teljesített feltételek ellenére zöld utat adjon a polgári társulásnak, hisz Rimaszombat
a megye egyetlen déli járási székhelye, ahol nincs kutyamenhely, a
befogott kóbor ebeket Füleken vagy
Losoncon helyezik el, amennyiben
akad szabad hely. A testület érvénytelenítette az üzleti versenyt és új
feltételeket szabott a Szerencsés
Mancsok részére. A város ingyenes telket biztosít Méhes területén
a menhely kialakítására, s biztosítja
az infrastruktúrát is. Az önkormányzat három éven át évi 8 ezer eurót
biztosít az építkezésre, s annak befejezése után évi 16 ezer euróval
járul hozzá annak működtetéséhez,
valamint állja egy alkalmazott évi 7
200 eurós fizetését is. A testület létrehozott egy háromtagú bizottságot
(Sojka Gyula, Eva Bornayová, Sliva
Tamás), akiknek feladata az építkezés, majd a menhely működésének
az ellenőrzése lesz.
Kiderült az ülésen az is, hogy a város ingyenesen megkapja a Járásbíróság egykori Daxner utcai épületét
is, már csak arról kell a városnak
döntenie, mire is használja majd
fel. Meglepetésre nem fogadták el
a képviselők Hanyus Erik ajánlatát, aki az egykori közlekedési park
szomszédságában található bejárót

szerette volna megvásárolni. Elfogadták viszont az Agroris ajánlatát,
amely 2017 november 1. és 2022.
október 30. között mintegy 171
hektáron gazdálkodhat majd Rimaszombat és Tamásfala területén.
A cég kínálta a legmagasabb árat,
257 eurót hektáronként – közölte Katarína Eliášová, a Városháza
szakreferense.
A város szeretné, ha ismét működne a városban a roma polgárőrség.
Nyolc fő alkalmazása három éven át
202 ezer euróba kerülne, a pályázat
ötszázalékos önrészt követel meg.
Ez kb. 10 ezer €, de ahogy Šimko
József polgármester kijelentette,
nyolc fő alkalmazása ennyit bőven
megér a városnak, s ha mind a nyolc
helyet sikerülne megszerezni, akkor a Dúsa út mellett a városban is
járőrözhetnének a roma polgárőrök.
Az ülésen szóba került még a felsőpokorágyi városrészi bizottság
megújítása, mivel annak tagjai lemondtak, ahogy új tagot keresnek a
városi lapok szerkesztőbizottságába
is, mivel Milana Jutková szintén
lemondott. A döntést őszre halasztották, a helyére kiszemelt Zsélyi
Katalin és Gabriela Garlatyová sem
fogadta el a felkérést. A polgármester beszámolt arról is, hogy nyár végéig elkészül a Téli stadion tetőszerkezetének felújítása, amely kb. 170
ezer euróba kerül, viszont kérdéses,
mi lesz Arany János megszavazott
Tompa téri szobrával, mivel a Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal 2016ban kelt határozatában csak Tompa
Mihály szobrának áthelyezését
hagyta jóvá, s így Petőfi szobrának
további sorsa is kérdéses.
Šimko örömmel számolt be arról is,
hogy minden akadály elhárult a kétsávos útra tervezett új körforgalom
felépítése elől, így azt legkésőbb
október 15-ig szeretnék átadni.
jdj, fotó: gecse

Átlagos terméssel számolnak a
mezőgazdászok az idén, s mire e
sorok megjelennek, lassan be is fejezik az aratást. Július első felében
a viszonylagosan sok csapadék némileg akadályozta a munkákat, de
a hónap második felében felgyorsultak a munkák. Mivel a középső
országrészben nem volt akkora
szárazság, mint a Csallóközben, az
itteni gazdák nem számolnak jelentős kieséssel.
Fotó: jdj
Október 15-ig kell elkészülnie a
kétsávos úton épülő, Tamásfala
vezető új körforgalomnak. Az építkezés ideje alatt az építkezés zavartalan lebonyolítása miatt teljes
egészében lezárják, s a forgalmat
a legforgalmasabb rimaszombati
útról elterelik. Megváltozott útvonalon közlekedik a Kurincra közlekedő turistavonat is. A város kéri a
polgárokat, legyenek türelemmel, s
figyeljék a kihelyezett közlekedési
elterelő táblákat.
Fotó: amb
Kínai vállalkozók
találkoztak
Pozsonyban a kínai
nagykövet jelenlétében, akik elnöküknek egy rimaszombati
vállalkozót
választottak
Que
Lulu személyében.
A találkozón részt
vett Rigó László,
Rimaszombat alpolgármestere is.

Amit a városról tudni kell –
már mobilról is

Ahogy legutóbbi számunkban már beszámoltunk róla, a városba látogató turisták Play (android) a AppStore (iPhone/iPod):
Rimavska Sobota címről aktuális városi turistakalauzhoz jutnak,
mégpedig magyar, szlovák és angol nyelven. Elég feltelepíteni az
okostelefonra az alkalmazást, s mindent megtudhatnak városunk
nevezetességeiről. Már készül az angol változat is.
Egy interaktív, QR kódokkal működő mobilalkalmazásról van szó,
amely segítségével az érdeklődők bejárhatják a várost, s egyes műemlékeivel részletesen is megismerkedhetnek. A kalauz a GPS segítségével vezeti végig a városba érkező turistákat, megismerkedhetnek a jeles rimaszombati személyiségek életrajzával, ahogy az
egyes történelmi épületek történetével, de a kikapcsolódási lehetőségekkel is. Megismerteti az alkalmazás a turistákat a legfontosabb
kerékpárutakkal, ahogy a kurinci Zöld Víz Üdülőövezettel, a most
átépítés alatt álló Városkerttel, de a legfontosabb kulturális lehetőségek, nyitvatartási időpontok és telefonszámok is játszva elérhetők.
A QR kód segítségével (amelyet megtalálnak a Gemerské zvestiben)
nagyon gyorsan eljuthatnak a kiválasztott helyszínre, de ha bővebb
információt szeretnének az új alkalmazásról, várják Önöket a Turisztikai Információs Központ munkatársai (Rimaszombat, Fő tér 2., tel.
047/56 23 645 , mobil: 0911/568 538, e-mail: tic@rimavskasobota.sk,
www.rimavskasobota.sk
A magyar nyelvű változatot Janka Mišuráková, Juhász Dósa János és
Csank Katalin készítették.
kgj
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1944-et írtunk, havazással, hideg napokkal köszöntött be a december. Az advent még nyugodt
hangulatban telt, de a karácsonyi
készülődéskor már sejthető volt,
hogy Egyházasbástot hamarosan
eléri a front. Távolról egyre erősebben hallatszottak az ágyúzások
– a kilövéseket még nem lehetett
hallani, csak a becsapódásokat.
A kezdeti félelem és idegesség után
az emberek megszokták a robbanásokat, egy-egy nagyobb dörrenés után felegyenesedtek, azután
tették tovább a dolgukat. Sok volt
a munka, a hadkötelesek helyett
azoknak kellett húzni az igát, akik
otthon maradtak.
Karácsony napján már nem csak a
becsapódások hallatszottak, hanem a
kilövések is. Egy gránát éppen a falu
közepén robbant, senkiben, semmiben nem tett kárt, mert egy kertbe
csapódott, de a falu népét megrémisztette.
Futottak haza az emberek, akiknek
apokába vájt pincéjük volt, és sok
családnak volt ilyen, abban kerestek menedéket. A tizennyolc éves
Magda a falut járta, amikor a gránát
becsapódott. A robbanás után futott
haza, ahogy a lába bírta. Édesanyjának, aki az udvaron várta, már mes�sziről kiabált:
– Anya, anya elért bennünket a front.
– Tudom, lányom, tudom – nyugtatta, majd bevitte a házba, ahol fekete
ruhába öltöztette, hogy idősebbnek
nézzen ki. – Most pedig elmész a nénikédhez, és segítesz neki mindenben, amiben tudsz – kötötte a lány
lelkére.
Bizony abban a házban, ahová az
édesanyja küldte, nagyon kellett a
segítség. Az egyetlen férfierőt a családból még a nyáron munkaszolgálatra vitték, minden dolog a fiatalas�szony nyakába szakadt, ráadásul az
egyéb teendői mellett még két apró
gyermeket is nevelt.
Magda, aki gyakran segített a testvérének, ha tehette, vigyázott a gyerekekre, a legrövidebb utat választva
futott végig a Fővégen. Testvére a
pincesorral szembeni házban lakott;
lihegve állt meg a kapuja előtt és
ösztönösen hátranézett, nem követte-e valaki. Lenyomta a kilincset,
de a kapu nem nyílt, belülről be volt
reteszelve. Ismerte a járást, átnyúlt a
kapu fölött, elhúzta a tolózárat és a
bejárati ajtóhoz rohant, de a gerendakeretes, egyszárnyú, erős deszkaajtó kulcsra volt zárva. A testvére,
bizonyára ijedtségében, úgy döntött, hogy gyermekeivel még időben
elmenekül a közelgő veszedelem
elől. Közben kelet felől, Bakóháza
irányából, már vonultak be a faluba
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Farkas Ottó – Az iglói levél
a román hadsereg katonái, s mivel
a lányka éppen a pincesoron járt, a
tugári dombon masírozó egyenruhások láttán rémülten kérezkedett
be a legközelebbi homokkőbe vájt
pincébe.
– Itt már vagyunk elegen! Menj tovább, ide már nem fér senki! – kiáltotta bentről barátságtalanul egy
nő. Magda a hang alapján azonnal
ráismert, ki utasította el indulatosan.
Jól ismerte, hiszen gyakori vendég
volt náluk, ezért vagy azért sokszor
betért hozzájuk. Persze akkor nem
így beszélt, hanem mézesmázosan.
Általában meg is kapta mindig, amit
kért, mivel a család egyik közeli rokona volt. Magdát félelemmel töltötte el a közeledő katonák látványa,
kétségbeesve nézett körül, segítséget
keresett és remélt, de az utcán – se
közel, se távol – senki ismerős nem
járt. A kocsma felé futott, mivel az
ivó épülete közel állt a pincesortól,
az építmény alatt húzódó raktárról pedig mindenki tudta a faluban,
hogy nem csak mély és nyirkos, hanem tágas is.
A kocsma pincéjéből az imádkozás
kihallatszott az útra. A lányka megállt az épület sarkánál és várt. Bekérezkedjen, vagy inkább ne, mert
úgy is elutasítják? A kiszűrődő hangokból ugyanis úgy ítélte meg, hogy
sokan vannak lent, és valószínűleg
ő oda se fér már be. Félt az újabb
durva elutasítástól. A falhoz lapult
és várt. A félelem azonban nagy úr.
A kocsma sarkától rálátott a tugári
dombra, ahol már nem csak gyalog
özönlöttek be a román katonák a faluba, hanem lovas kocsikon is. Nagy
lélegzetet vett és bekopogott a faajtón.
– Jönnek a románok, engedjenek be!
– mondta hangosan, de nem is kiabálva, inkább könyörögve. Résnyire
kinyílt a pince ajtaja, főkötős fej kukucskált ki rajta.
– Magduska, te vagy az? Gyere be
– tárta ki az ajtót egy helybeli fiatalasszony, akit első ránézésre alig
ismert fel, úgy be volt a feje bugyolálva. Idősebbek, fiatalabbak szorongtak lent a bunkernak is beillő
hatalmas alagsorban, amely akkor
mégis szűknek bizonyult, mivel ott
tárolták az ivó teljes raktárkészletét. Az ajtóban állók, látván a reszkető Magduskát, ösztönösen helyet
szorítottak neki a bejáratban. A közösségben a fiatal lány lelke hamar
megnyugodott és együtt imádkozott
a többiekkel.
A katonák láttán pillanatok alatt zűrzavar alakult ki a faluban. Magduska
édesanyja megbánta, hogy a nagy
felfordulásban a nénjéhez küldte lányát és aggódni kezdett érte. Vállára
terítette a nagykendőjét és kétségbe-

esve futott utána. Kereste mindenfelé, de a nagy bonyodalomban nem
találta. Sorra járta a pincéket, sehol
nem látták. Még rokona is, aki nem
engedte be a lánykát a pincébe, azt
bizonygatta, hogy arrafelé bizony
nem járt. A kocsma raktárában kérdezősködött legutoljára, megkön�nyebbült halk sikoly tört ki a torkán,
amikor megtalálta. Magda a pince
takarásából kilépve félénken kémlelt
körül a jól ismert helyen. Tekintete
a tugári dombra vetődött, ahol még
mindig szállingóztak befelé a katonák. Megszorította édesanyja kezét
és elindult vele hazafelé. Az útról
ráláttak a boltra, amely elé néhány
hangoskodó katona érkezett. Megálltak és figyeltek. Rémülten nézték
a hőzöngőket, hogyan feszítik fel az
élelmiszerboltot és annak pincéjét.
Abban a pillanatban talán mindketten arra gondoltak, hogy az élelmiszerbolt után a kocsma és annak
raktára következik. Letértek az útról,
így kikerültek a katonák látóköréből,
és a kertek alatt osontak hazafelé.
Az Egyházasbástba bevonuló román
katonáknál „kétfajta törvényesség”
volt tapasztalható: az egyik az írott,
a másik az íratlan. Az első törvény
az, amelynek betartását a parancsnokuk elvárta, és ritkán megkövetelte,
a másik törvény a belülről fakadó.
Az, amit legtöbbször az alkalom
és az ösztön diktált a katonáknak.
Egyházasbásti bevonulásuk első
órájában is e szerint jártak el: feltörték az üzletet, annak pincéjét,
a kocsmát, meg minden zegzugot,
ahol sört és pálinkát sejtettek. Szimatuk nem csalt, valóban találtak
bőségesen. Pestu, Magda édesapja,
a katonák bevonulásakor egy ideig
még a házban serénykedett, gyorsan
elrejtette a kevés élelmet, amit télre
tartogatott a család. Mire végzett,
addigra a román katonák ellepték
az udvart, az istállóból kivezették
a lovakat és befogták a kocsi elé.
Amikor Pestu kilépett a házból, s a
tornácról megpillantotta Tüzest és
Gyémántot befogva a kocsi elé, a
hideg falnak támaszkodott és megsimította keskeny fekete bajuszát.
Nála ez azt jelentette, hogy nagyon
mérges. Összeszorította öklét, de
semmit sem tehetett, nem szállhatott szembe a hőzöngő fegyveres
katonákkal. Könnyes szemmel nézte
végig, ahogy a románok kifordultak
a lovaival az udvarból.
A front gyorsan elvonult, kitavaszodott, kezdődtek a mezei munkák.
Hiányzott az igásló, nem csak Pestuéknál, másutt is. Kevés ló maradt a
faluban, a több hullámban átvonuló
katonák összeszedtek minden állatot, amit megtaláltak. A sertéseket,
szarvasmarhákat leölték, kocsira

rakták, a lovakat pedig befogták a
kocsik elé. A falu lakosai úgy segítették egymást, ahogy tudták, ennek
köszönhetően csaknem valamennyi
parcellán elvetették a búzát, elültették a krumplit…
Beköszöntött az ősz, postás fordult
be a Fővégbe és Medeék háza előtt
megállt. A háború után általában
rossz híreket hozott a posta, Józsi
postát láttán össze is szalad mindjárt
a szomszédság. Pestu átvette a vékonyka borítékot és reszkető kézzel
bontotta fel. Tudott olvasni, annak
ellenére csak forgatta a kezében a
fehér irkalapot, amelyen csupán néhány kusza sor állt.
– No, ki küldte és mit ír? – hajolt
hozzá közelebb a felesége, de amikor rápillantott a levélre, összehúzta
a szemöldökét és csak annyit mondott a férjének:
– Add csak ide Pestu, átviszem a
csendőrparancsnokhoz.
A csendőrparancsnok a szomszédságukban lakott, Örzse hozzá vitte
a levelet, mert hiába olvasta a sorokat, semmit nem értett belőle.
Abból sejtette, hogy azért nem érti,
mert a levelet nem magyarul írták.
A parancsnok nagyon rendes ember
volt, jól ismerte a Mede családot, a
felesége minden reggel tőlük vitte a
tejet, náluk vásárolta a túrót, a tojást,
és természetesen tudott a lovaik elvesztéséről is. Elolvasta a sorokat és
örömmel újságolta.
– Jó hírt kaptak Mede néni – kezdte
a parancsnok. – Megkerültek a lovak
és a kocsi. A levelet egy iglói család
küldte, amelyben azt írják, hogy idegen katonák két lovat és egy kocsit
hagytak náluk. Nagyon megörültek
az ajándéknak, fuvaroztak a lovakkal és etették az állatokat, de a napokban a kocsiülés aljában észrevettek egy faragást. A maguk címe volt
éles tárggyal odavésve. Úgy gondolják, hogy az igavonó állatokat és a
kocsit az ülés aljában talált címről
hajthatták el a katonák, tehát maguktól. Nos, azért írták a levelet.
Örzsi boldogan futott haza és örömmel újságolta férjének, mit mondott
a parancsnok, mi áll a levélben. Pestu másnap hajnalban elindult a liptói
faluba, ahonnan a levelet írták. Magda lányuk, aki a történetet mesélte,
a település nevére nem emlékezett,
csak arra, hogy az édesapja szerint a
falu nem volt nagy, alig néhány százan lakhatták.
Pestu rövid keresés után megtalálta a
házat, ahonnan a levelet írták. Öreg
kutya jelezte érkezését, az ugatásra
hatvan év körüli bácsika nézett ki
az ablakon. Mintha megérezte volna, hogy a lovak gazdája ácsorog a
házuk előtt, kicsoszogott a kapuba
és meleg kézszorítással fogadta a

Gömöri Hírlap
látogatót. Ráparancsolt a kutyára,
az elhallgatott és bekotródott az
óljába. A bácsika betessékelte a
vendéget a házba és asztalhoz
ültette. Amíg a feleség vacsorát
készített, a házigazda stampedliket tett az asztalra és egy literes
üveget húzott elő. „Korenyovica”
mutatott a pálinkás üvegre, majd
huncutkásan kacsintott egyet
és a kissé sárgás italból töltött a
poharakba. A két férfi beszélgetett; egyikük mondta magyarul, a
másik szlovákul, valahogy mégis megértették egymást. Közben
koccintgattak. Pestu nagyon kíváncsi volt a lovakra, egy idő után
ezt szóvá is tette a házigazdának.
Kiitták a stampedli tartalmát, az
erős gyökérpálinkát és kiballagtak az istállóba.
– Tüzes! Gyémánt! Gyönyörűségeim… – Pestu csupáncsak ennyit
tudott mondani az istállóajtóban,
hangja elcsuklott, oldalra fordult.
Könnyei nem csordultak ki, de
a sok viszontagságot átélt férfi a
lovai láttán elérzékenyült. Nem
hitte volna, hogy valaha még viszontlátja Tüzest és Gyémántot.
Kis idő múlva közelebb lépett
hozzájuk, megsimogatta szegény
párákat és az orra alatt mormogta:
„hogy mi mindenen mehettetek

keresztül?” Az istállóból az udvar
szegletében álló kocsihoz lépett
és felemelte az ülést, majd a bicskafaragásra mutatott, ahová a saját és a faluja nevét véste egyszer
unalmában. Az idős házigazda
bólogatott, mintha azt mondaná:
„igen, megtaláltuk”. Alkonyodott, de még nem volt annyira sötét, hogy a kocsi mellett Pestu ne
vegyen észre egy olyan hatalmas
takarmánytököt, amilyen Egyházasbáston még soha, senki kertjében nem termett. Csak ámult és
csodálkozott, hogy milyen óriási.
Hiába hívták, Pestu éjszakára
nem ment be a házba, az istállóban, lovai közelében nyújtotta el
magát. Tüzessel és Gyémánttal
egy fedél alatt nagyon boldog
volt. Alig hajtotta le a fejét, a fáradtságtól, meg talán egy kicsit
a pálinkától is, nyomban elaludt.
Hajnalban ébredt, ugyanúgy a
házigazda is. Megreggelizett, az
asszony útravalót készített neki, a
férfi pedig egy üveg pálinkát nyomott a kezébe
A két férfi az alig egynapi ismeretség után úgy búcsúzott egymástól, mintha gyermekkoruk
óta ismernék egymást. Pestu a
kézfogás előtt magyarul megköszönte a liptói családnak a levelet,

a vendéglátást és meghívta őket
Egyházasbástba
vendégségbe.
A két férfi a lovakat együtt fogta be a kocsi elé, indulás előtt a
liptói család még a hatalmas tököt is feltette a saroglyába, amit
a medvesaljai ember az előző nap
megcsodált. Egy „Isten áldja Magukat!” után felült a bakra, meghúzta a kantárszárat és nekivágott
a mintegy százötven kilométeres
útnak.
Pestu a lovakkal, meg a nagy tökkel szerencsésen hazaért Egyházasbástba, ahol aggódva várták a
családtagjai. Az irgalmatlan nagy
töknek csodájára jártak a falubeliek, Pestu valamennyi látogatónak elmesélte, hogyan, honnan
és kiktől kapta vissza kocsiját
és lovait. Minden történet végén
megjegyezte: „pedig ugyanolyan
szegények, mint mi vagyunk”.
Az elmúlt évtizedek alatt az élet
megváltozott, mára elkopott az
efféle összetartás. A világ olyan,
amilyen, nem könnyű benne
tisztességesnek,
becsületesnek
maradni. Hogy mennyire ritka,
mondhatni egyedi a liptói családhoz hasonló önzetlen segítségnyújtás, az is bizonyítja, hogy a
történet évtizedekkel túlélte valamennyi szereplőjét.

Megízleltük Andalúziát
Az Erasmus+ pályázatnak
köszönhetően részt vehettünk egy háromhetes szakmai
tanfolyamon a Costa del Sol
partján, pontosabban Malagán. A pályázat célja az volt,
hogy minél több tapasztalatot szerezzünk a vendéglátás
és a gasztronómia terén. Ez
sikerült is a La Reserva étteremláncnak
köszönhetően,
ahol szakmai gyakorlatunkat
végeztük.
Minden éttermük a közép- illetve felsőbb kategóriájú
vendégkör
számára kínál tengeri
halakat, illetve tenger
gyümölcseiből készült
ételeket, továbbá büszkék a több mint 500 fajta
borból álló készletükre.
A turistákon kívül nagyon sok helyi lakos látogatja ezeket a vendéglátó egységeket, mivel
fontos számukra a helyi alapanyag és a helyi gasztronómia
tisztelete. Az éttermek este 9-re
megtelnek, minden nap teltház
van. A három hét alatt megtanultuk, hogyan kell megtisztí-

tani a frissen kifogott halakat,
garnélarákokat, és azt is, hogyan
kell ezeket elkészíteni, végül pedig felszolgálni. Az ételkészítési
és felszolgálási technikák mellett megtanultuk az új trendeket
a vendéglátásban, és nem utolsó
sorban spanyolul és angolul is
beszélgettünk a vendégekkel.
Részt vettünk paella- és sangriakészítő tanfolyamon is, továbbá
nagy élmény volt számunkra a
borkóstolás, ahol helyi borokat
– Rioját, Riberát, Tempranillot

és Dulce de Malagát – kóstoltunk. Ellátogattunk Mijasba,
a „fehér városkába”, ahol minden ház fehér, és a hegyoldalról
csodálatos látvány tárult elénk
a tengerre. Itt még ma is látvá-

nyosságnak számít a szamártaxi, amely nemcsak a turistákat,
hanem a helyi lakosokat is szállítja a hegyoldal kacskaringós
útjain.
Egyik nap meglátogattuk iskolatársainkat Marbellán, akik a
nyári gyakorlatukat töltik egy
négycsillagos szállodában. Jó
volt őket látni. Tiszteletünkre
az animátorok egy üdvözlő zenés-táncos előadással is készültek. A hotel menedzserétől megtudtuk, hogy jövőre szívesen
látnak minket is szakmai
gyakorlatunkon.
Nagyon sűrű és élményekkel teli három hetet töltöttünk Andalúziában, rengeteg tapasztalatot szereztünk,
és fejlődött a nyelvtudásunk
is. A projekt végeztével
részt vettünk egy felejthetetlen spanyol vacsorán,
amely egy flamenco előadással volt egybekötve,
majd megkaptuk az oklevelet és természetesen az Europass
Mobility nemzetközi igazolványt.
A rimaszombati Magán
Szakközépiskola III. H
osztályos diákjai
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Danyi Zoltán
Cigány sorból

Fotó: mede

Dombos tetőn nyugszanak
homlokegyenest a faluval szemben,
ezek apáink házai,
palatetős vályogházak,
ahonnan este sziporkázó
fények árulkodnak az életről.
Emberek pihennek a
vályogházak lágy ölében,
szomorú szerelvény
ez, mondom,
ami várakozik arra,
hogy az utasok felszálljanak rá.
Idegen utasként várakozni kell,
türelmetlenül, füttyjelre talán,
megdöbbenve,
fázva s éhesen,
mert ez a vonat nem indul el,
sohasem hagyja el az állomást,
soha...
Megpihent tekintet száguld végig
a tavasz bársonyos hiúságain,
minden szépnek, ritmusosnak
érezhető.
Ez az, ami megváltoztatja az
ember hangulatát,
a magaslat,
melyről messzi tekint a szem.
A megtépázott, sokat látott
szem,
melyből sok könny, árvaság,
szégyen s bizalom,
tehetetlenség és elégedettség
csillant meg százszor és százszor,
amíg idáig jutott,
hogy megpihent tekintettel
nézzen a
hegytetőről messze.
Danyi Zoltán első verseskötete
a közeljövőben jelenik meg.
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Malenkij robot, Rudnay Gyula
és roma világhírességek a múzeumban

Bár a nyár kellős közepén járunk,
a Gömör-Kishonti Múzeumban
nincs megállás. Három új kiállítás
várja azokat, akik a hőségben inkább a hűvösbe vágynak, s a tudásukat is szeretnék bővíteni, míg
augusztus hónap műtárgyának
Rudnay Gyula Anyaság című festményét választották.

Június végén nyílt meg az ún.
malenkij robot-ot megidéző tárlat,
amely egy nagyon szomorú történetnek állít emléket. A második
világháború végén a felszabadító
szovjet csapatok a háborús bűnösnek titulált magyar és német nemzetiségű állampolgárok egy részét
kényszermunkára hurcolták el. A 17
és 45 év közötti férfiakat és a 18 és
30 év közötti nőket vonattal vitték
kéthetes munkára a Szovjetunióba,
ahol éveket töltöttek el, de sokan
nem bírván a megpróbáltatásokat,
soha nem tértek haza a szülőföldjükre. Nagybalog, Uzapanyit, Köve-

cses, Méhi, Abafala, Hubó, Lenke,
Recske, Sajószentkirály és Tornalja
lakóit vagonírozták be, mintegy kétezer embert, köztük terhes nőket is.
A tárlat az uzapanyiti Lehotai Vladimír kutatásai alapján jöhetett létre,
aki nemcsak szóra bírta azokat, akik
megjárták a poklot, de végigjárta az
oroszországi lágereket, ahol ember-

telen körülmények között tengődtek,
és sokan testileg és lelkileg megrokkantan hazatérve sem szívesen
beszéltek az ott eltöltött időszakról.
A tárlaton videofelvétel segítségével
meghallgathatják a nagybalogi Simon Ilona vallomását is, amely Szekeres Éva és Lichtmannegger László dokumentumfilmjének egy rövid
részlete, s amelyet az alkotók szintén a malenkij robot szörnyűségeiről
készítettek. A tárlat augusztus 31-ig
tekinthető meg.
Szeptember harmadikáig tekinthető meg a Világhírességek ismeretlen

színei című tárlat, amely 13 roma
származású híresség portréját mutatja be, amelyeket egy fiatal amatőr
képzőművész, Jozef Fečo készített.
Augusztus műtárgyává Rudnay
Gyula festőművész Anyaság című
festményét választották, amelyet a
Gömör-Kishonti Múzeum 1911-ben
kapott ajándékba az Országos Magyar Képzőművészeti Társulattól,
amely öt festményt vásárolt, amelyet egyes, a szerzők szülőhelyéhez
legközelebb álló múzeumoknak
ajándékozott. Mivel Rudnay Gyula Pelsőcön született, így képe a
rimaszombati múzeumba került.
A Corvin-lánccal kitüntetett, Kossuth-díjas magyar festőművész,
grafikus, iparművész, főiskolai tanár 1878 január 9-én született Pelsőcön. 1893–1894-ben Budapesten
az Iparművészeti Iskolában, majd
1895–1902-ig Münchenben tanult,
Hollósy Simon szabad iskolájában,
ami azt is jelentette, hogy a nyarakat
a nagybányai művésztelepen töltötte. Festészetében Munkácsy Mihály
realizmusát, a nagybányai iskola
plein air stílusát vitte tovább egyesítve posztimpresszionista elemekkel. Eljutott Rómába és Párizsba is.
Visszatérte után 1903 és 1905 között
Gicén telepedett le, ahol gyakran találkozott Putra Edével (1883-1915)
is, aki őt a példaképének tekintette.
1905 nyarán Rimaszombatban alkalmi festőiskolát nyitott, ahol Putra
a segédjeként és a tanítványaként
működött közre. Közösen festet-

ték ki a Margit kápolna boltozatát,
amelyben Süteő-Munkácsi István
felesége álmodta örök álmát. Rudnay innen Hódmezővásárhelyre
költözött és itt alkotott az 1900-as
években, majd 1910-ben Pásztor
János szobrász barátjával költözött
fel Pestre, s mutatták be műveiket
a közönségnek. Az első világháborút tartalékosként Losoncon élte át,
de szerencséjére a frontot elkerülte.
Első sikerét az 1918-as kiállításán
érte el, de külföldön is sok elismerést szerzett. 1924-ben Bécsben
nyert aranyérmet, 1925-ben Olaszországban, Svájcban, majd Londonban arattak sikert képei. 1934-ben a
fővárosi, 1942-ben az állami nagy
aranyéremmel tüntették ki. 1922-től
tanára volt a budapesti Képzőművészeti Főiskolának. 1947-ben megalapította a Bajai művésztelepet, s
itt is élt 1953-ig. 1957 január 4-én
hunyt el Budapesten.

Schubert Éva Rimaszombatban is járt

Talán nem véletlen, hogy egyik
utolsó
szerepében ő volt a ros�sz tündér hangja,
ez a szerepkör
ugyanis egész életében
elkísérte.
Már első filmjében,
amelyben
berobbant a köztudatba, is a rosszlányt alakította Ruttkai Éva
ellenpárjaként. Igen, ez a film volt az Egy pikoló világos, amely 1956-ban fődíjat hozott alkotóinak Karlovy Varyban. Schubert Éva az
egyik legokosabb színésznő volt, több nyelven
anyanyelvi szinten beszélt, franciából, németből és angolból fordított, németül játszott is.
2003-ban a zsűri elnöke volt Rimaszombatban, a Tompa Mihály Országos Szavalóversenynek is. Az évek óta súlyos betegséggel,
csontritkulással küszködő Schubert Éva Kossuth-díjas színművész július 11-én, 86 éves korában végleg visszaadta lelkét a Teremtőjének.
Schubert Éva több mint öt évtizedet töltött a színpadon, de számos filmben, valamint tévéjátékban
láthatta a közönség. Rokonságában, – ahogy Emlékek a jelenben című memoárjában is említ –,
számos színész akadt, mégis francia-latin szakos

tanárnak készült, ahogy kiválóan beszélt németül
és megtanult angolul is. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán kívül elvégezte az ELTE magyar, történelem, esztétika szakát is. Húsz évet
töltött a Vígszínházban, majd a Vidám Színpadra
szerződött. Az IBS színpadán évekig nagy sikere
volt Roberto Athayde Margarida asszony című
monodrámájának címszerepében. Mivel németül
anyanyelvi szinten beszélt, 1995 és 1999 között
kipróbálta magát a berlini Theater Des Ostens
színpadán is, de játszott a szekszárdi Deutsche Bühne előadásaiban is. Tíz évig tanított énekeseknek
színészmesterséget a Zeneakadémián, oktatott Gór
Nagy Mária Színitanodájában, rendezett operát és
prózát, valamint a Piaf, Piaf című drámát, melynek
társszerzője is volt. A film mellett a televízióban is
foglalkoztatták, egyik legemlékezetesebb szerepe
az Abigél tanárnője volt, sokan a Szomszédok Lillácskájaként ismerték, de nemzedékek nőttek fel
a Frakk, a macskák réme című rajzfilmsorozaton,
amelyben ő volt Lukrécia hangja.
2003-ban Rimaszombatban is járt, a Tompa Mihály Országos Szavalóverseny zsűrijében vett
részt. Nem tudom, milyen emlékekkel tért haza
Batyiból, ugyanis elesett, s kórházi ápolásra szorult, ahogy az egyik zsűritag részéről is inzultus
érte, de e sorok írójának, aki annak idején a verseny főszervezője volt, felejthetetlen a vele töltött
pár nap. Emlékszem, késő estére vártuk társaival
együtt, ugyanis egyikük este még Tatabányán ját-

jdj, fotó: gecse

szott, de a késő estéből hajnali fél kettő lett, mire
megérkeztek. Felmentünk a szállásukra, de amíg a
többiek gyorsan aludni tértek, hisz másnap reggel
már zsűriztek, Éva asszony még sétálni szeretett
volna. „Mutassa meg nekem a város Fő terét legalább” – kérlelt, s jó órát sétáltunk még, megállva
Blaha Lujza és Tompa Mihály szobra előtt is. Ekkor találkozott vele Döme Sándor komáromi versmondó is, aki haláláig szóló ismeretséget kötött
vele. „A döntőben a színpadon kiesett a szöveg,
de nem mentem le a színpadról, hanem elkezdtem
improvizálni, s végül a második lettem. Utána gratulált a bátor lépéshez, s megkért, ha Budapesten
járok, keressem meg. Azóta találkoztam vele színházban, s az előadást követően fogadott, s beszélgettünk. Legutóbb húsvét előtt voltam a lakásán a
Nádor utcában, virágot vittem neki, de már nem
fogadott. Pár nappal később levelet kaptam tőle
Bécsbe, amelyben megköszönte a látogatást és sok
sikert kívánt” – emlékezett Schubert Évára Döme
Sándor.
„Az ember mindig ad valamit a másiknak, és kap
valamit tőle. A kapcsolatainkból épül föl az emberismeretünk és az önismeretünk. Amíg átadhatjuk
valakinek, amit tudunk, addig van értelme élni. Ez
az igazi gyümölcse egy életnek” – írja memoárjában Schubert Éva, aki egész életében így is élt, s mi
nézői, olvasói, csodálói hálás szívvel őrizzük meg
az emlékezetünkben.
Juhász Dósa János, fotó: Gecse Attila

Gömöri Hírlap

Majdnem maradt a II. liga
Nem volt elég türelmes a rimaszombati MŠK labdarúgó klub
vezetése, így végleg elúszott a II.
liga. Holott az utolsó pillanatban
ismét komoly lehetőség kínálkozott, mivel a kassai VSS megszűnt,
így egy hely szabadon maradt a II.
ligában. A III. ligában viszont jól
kezdtek a batyiak, simán győztek
Csacán, majd parázs mérkőzésen
megosztoztak a pontokon a turócszentmártoniakkal.
Szinte az utolsó utáni pillanatban lépett vissza a II. ligától annak győztese, a kassai VSS, amely megnyervén
a bajnokságot a legfelsőbb osztályban folytatta volna, végül pénzhiány miatt maga a klub is megszűnt.
A szövetség a bentmaradásért vívott
pótselejtező győztesének, a nagyszombatiak B csapatának ajánlotta
fel a tizenhatodik helyet, de azok
nem éltek vele, így a vágújhelyiek
(Nové Mesto nad Váhom) és a rimaszombatiak kaptak lehetőséget.
Sajnos, a rimaszombatiak edzőt váltottak, ugyanis a II. ligához szükséges prolicenccel rendelkező Csányi
Csaba nem vállalta tovább az edzői

feladatot, s a helyére szerződtetett
Bari Jenő nem rendelkezik, csak B
licences képesítéssel, így hiába van
meg a klub szükséges infrastruktúrája, a kérdés a vágújhelyiek javára
dőlt el.
Július végén a 15., záróforduló mérkőzéseivel kezdődött el a III. liga,
s Bari Jenő legénysége – Prošovský–Zvara, Botos, Morháč, Uličný
(80. Miklovič)–Kalmár, Vujosevics

(90. Balog), Mészáros (52. Jass),
Petrán–Wurczell, Lovyniuk összetételben Csacán kezdte meg a bajnoki
küzdelmeket, ahol alig 100 néző volt
kíváncsi a batyiak vendégjátékára.
A rimaszombatiak a Fülekről szerződtetett Botos góljával már az 5.
percben megadták a mérkőzés alaphangulatát, majd a 70. percben Zvara növelte a vendégek előnyét. Két
perc múlva Maslík ugyan szépített,
de három perccel később a szintén
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Fülekről érkezett montenegrói Vujosevics eldöntötte a mérkőzést.
295 néző volt kíváncsi a III. liga
hazai nyitányára, s Bari nem változtatott a csacai összetételen. A 17.
percben tizenegyesből Vujosevics a
hazaiaknak szerezte meg a vezetést,
de Vajagics három perccel később
szintén tizenegyesből egyenlített.
A futballisták helyett a mérkőzés játékvezetője, Kolofík vette át a főszerepet, aki négy tizenegyest is ítélt a
mérkőzésen, míg az 55. percben a
két tizenegyest is értékesítő Vujosevicst kiállította. Közben Vajagics
is értékesített még egy tizenegyest,
s mivel a vendégek részéről az első
félidőben Kračmer is betalált, az
öltözőbe 3:1-es vendégvezetéssel
tértek a csapatok. Vujosevics gólja
az 51. percben ismét nyílttá tette a
mérkőzést, s a 80. percben Morháč
szabadrúgásgóljával sikerült emberhátrányban is az egyenlítés.
A rimaszombatiak a 2. fordulóban,
augusztus 12-én, szombaton 16.30
órai kezdettel a gyetvaiakat fogadja, míg 20-án, vasárnap Újbányára
utazik.
jdj, fotó: gecse

Három arany- s egy ezüstérmet
szereztek íjászaink az Európa-bajnokságon

Július 9-től 17-ig került megrendezésre az ausztriai Alpokban az idei
íjász Európa-bajnokság. A rimaszombati Bástya Íjász Klub igazi
mérföldkőhöz érkezett, mivel ez
a verseny volt az eddigi működésének a fénypontja. A rendezvény
helyszíne Strass an Attergau volt,
egy kis falu az Alpokban, nem
messze a gyönyörű Attersee-től.
A batyiak a 650 fős mezőnyben remekül szerepeltek, ugyanis három
Európa-bajnoki címet, egy ezüstérmet, s egy negyedik helyezést
hoztak haza.

Az alábbiakban Lévay Tibornak, a
klub elnökének a beszámolóját olvashatják:
„Végre összemérhettük tudásunkat európai mezőnyben. Magunk is
ugyancsak kíváncsiak voltunk, megannyi megnyert hazai és magyarországi verseny után vajon hol tartunk »világviszonylatban«. Miután
többnyire végigaratjuk az érmeket
a hazai versenyeken nagyobb ellenállás nélkül, fel-felmerül bennünk a
kétség, vajon elég minőségi-e a hazai mezőny. Ezért is volt vonzó részünkre kontinensünk legjobbjaival
versenyezni az Eb-n. A helyi gazdák
szorgos kezei nyomát magán viselő

táj felejthetetlen látványt biztosított:
szépen megművelt földek, tiszta
rendben tartott erdők és mindenütt
virággal díszített kertes házak. Így is
lehet, hozzá tudnánk hamar szokni
otthon is hasonló látványhoz. A falu
végén, egy íjászgazda jókora portáján alakították ki az Eb táborát. Nagy
sátor, büfé, céllövölde, pajtában rögtönzött cukrászda, ahol a gazdasszonyok házi sütésű kalácsaiból lehetett
vásárolni. A közeli erdőkben három
pályát alakítottak ki, egyenként 28
céllal. Első nap regisztráció, kötelező felszerelés mustrálása, utána belövés. A belövés nálunk, csigásoknál
ebben az esetben fokozottan fontos
volt, mivel a magashegyi ritka leve-

gőben máshogy működtek az íjak,
és megkövetelték gazdáiktól a törődést. Első napon még agy fontos dolog várt minket, a megnyitó, amelyre
St. Georgen am Attergau-ban került
sor. Végigvonultunk a kisváros utcáin. A városi filharmonikusok vezettek fel minket, s veterán traktorklub
hangulatos ősrégi gépei vitték az
íjászversenyen résztvevők zászlóit.
Mikor a menet a fő tér tribunjáig
ért, meghallgattuk a megnyitó beszédeket, s kaptunk egy kis ízelítőt
a helyi kultúrából. A következő három nap alatt már az íjászoké volt
a pálya, amelyek megfeleltek az Eb
elvárásainak. Egy nap szünet következett majd a döntő. A döntőt egy, a

sátorhoz közeli mezőn lett rendezték, ahol hat célt állítottak fel, de
volt pódium, kamerák, kivetítő, bírók sokasága, műsorvezető és lelkes
közönség. A döntő után következett
a záróünnepség és díjátadás. Mindannyian egy életre szóló élménnyel
lettünk gazdagabbak Értékes tapasztalatokat szereztünk, sokat tanultunk
ellenfeleinktől
(sporttársainktól),
melyeket bizonyára sikerül a jövőben kellőképpen kamatoztatnunk.
De meggyőződhettük arról is, hogy
a szerény feltételek ellenére itt, keleten is komoly színvonalú tudást
sikerült sportunkban elérnünk. Sőt,
mivel mi keletiek (Szlovákia, Magyarország, Csehország) nyertük a
kategóriák javát, méltán bízhatunk
magunkban.”
A Bástya Íjász Klub versenyzői nem
jöttek haza üres kézzel, hiszen Lévay Tibor (Hunter veterán kategóriában), Kormos Viktória (Hunter
kadet kategóriában), Nagyferencz
Stella (Hunter mini kategóriában)
Európa-bajnoki címet szerzett,
Nagyferencz Henrietta (Hunter kadet kategóriában) ezüstérmes lett,
míg Nagyferencz László (Hunter
szenior kategóriában) negyedik helyezést ért el.
kgj
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Augusztus 10.:
A világ rendőrségi jelképei
Az esztergomi Szilas László magángyűjteményéből válogat A világ rendőrségi jelképei című kiállítás, amelyet augusztus 10-én,
csütörtökön 15.00 órai kezdettel
nyitnak meg, s amely október 31ig lesz megtekinthető a Gömör-Kishonti Múzeumban.
Szilas László gyűjteményében a világ 127 országából találhatóak rendőrségi
egyenruhák, jelvények, kitüntetések, érmék és más rendőrségi anyagok. Európa mellett például Thaiföld, Nepál, Algéria, Omán, Peru, Holland Antillák,
Tuvalu rendőrségi jelképeit őrzi e különleges gyűjtemény, amelynek legizgalmasabb darabjait Rimaszombatban is bemutatja.

Augusztus 12.:
Westernnap Kurincon
Az idén sem maradhatnak a vadnyugat rajongói westernnap nélkül,
amelyre Kurincon, a Zöld Víz Üdülőövezet területén kerül sor. Hamisítatlan
vadnyugati hangulat várja a western
és a country rajongóit, lesz aranymosás, lövészet, arcfestés, vadnyugati
jelenetek és táncok, ahogy az idén is
fellép a Bluetrend, az Elektrum, s a
Túlaví vlci. A belépés ingyenes.

Augusztus 18.:

Milo Kráľ együttese
a Hot Art programján

Két év után ismét Rimaszombatba látogat Milo
Kráľ együttese, akik augusztus 18-án, pénteken 20.00 órai kezdettel a Fekete Sas udvarán
mutatják be új műsorukat, Táviratok címmel.
Jegyek elővételben 10 eurós áron kaphatók a Városi Művelődési Központban és a Turisztikai Információs Központban.

Augusztus 19.:

Gesztetében rendezik meg a GMKÜ-t
Az idén Gesztete ad otthont a Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyének (GMKÜ), amelyen már
hagyományosan a régió kulturális
csoportjai mutatkoznak be.
Az idei GMKÜ-re augusztus 19-én,
szombaton kerül sor 16.00 órától a
gesztetei kultúrházban. A délután folyamán láthatják és hallhatják többek között az almágyi, balogfalai, détéri, nagybalogi hagyományőrző csoportokat,
míg a hazaiak az Új Gömör Néptáncegyüttessel közösen lakodalmasra invitálják a vendégsereget. A belépő ingyenes.
Hirdetés:
• Szibériai husky kölykök eladók. Beoltva, féregtelenítve. Ára: 150 €,
tel.: 0908/200 320					
GH-39/17
• Eladó hat áras kert Rimaszombat határában. Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0907/830 313 					
GH-40/17
• Fejőskecske és 5 család méh eladó. Tel.: 0948/544 441

GH-41/17

• A Gömör-Kishonti Múzeum (Rimaszombat, Tompa tér 5.) a Kereskedelmi
Törvénykönyv (1991/513-as számú törvény) 288 §-a és a 2009/258-as számú,
a megyék vagyonáról rendelkező törvény alapján nyilvános üzleti tárgyalást
hirdet a múzeum kihasználatlan helyiségeinek bérbevételére. Részletes infó
a www.gmmuzeum.sk oldalon.				
GH-45/17

Augusztus 11-13.:
Maduar, Apostol
és Radics Gigi a Palóc Napokon

Több mint 20 rendezvénnyel, csaknem 50 programmal várják az érdeklődőket Fülekre a XXVII. Palóc Napokra és Városnapokra. Az önkormányzat és a Füleki Városi Művelődési Központ – több partnerrel
karöltve – immár XXVII. alkalommal rendezi meg augusztus 11. és
13. között a nagy népszerűségnek örvendő Palóc Napokat és Füleki
Városnapokat. A rendezők már tavaly is több helyszínt kapcsoltak be
a programokba, s idén is azon igyekeztek, hogy még élőbbé tegyék a
várost erre a három napra.
A fesztivál péntek délután, augusztus 11-én kezdődik a Szabadság téren,
roma tehetségek Ismerjetek meg minket! című, táncos-zenés műsorával,
melyet kiállítás-megnyitó előz meg Roma mesék címmel a VMK Bábtermében. Az rendezvénysorozat első napja az Áttört bútorok a Palócföld szlovákiai részén című kiállítás megnyitójával folytatódik egy másik
helyszínen, a Városi Honismereti Múzeumban, majd a Szabadság téren
sor kerül a háromnapos rendezvény hivatalos megnyitójára, ahová a múzeumból zenés kísérettel csalogatják majd a nézőket. A péntek délutáni
rendezvények egyik kicsúcsosodása az a multikulturális program, melynek
keretében a helyi csoportokon kívül az Olinyolotl mexikói néptáncegyüttes
ad majd egyórás műsort a Szabadság téren. Ezen a helyszínen az eperjesi
Edith zenekar lép még színpadra, akik ismert slágerek feldogozásait adják
elő smooth jazz, blues ill. jazzrock stílusban. Az első nap kísérőprogramjaként a szervezők táncházba invitálják az érdeklődőket a Dobroda zenekarral. A pénteki napot a Maduar zenekar koncertje zárja a Várudvarban,
mely olyan régi slágereket idéz majd fel, mint a Ramaya, a La chita vagy
a Hafanana.
A Városnapokat kísérő Füleki Vásár helyszíne a városi park lesz, ahol
a szombati rendezvények is zajlanak. A Családi délelőttre már a reggeli
piacon utcaszínház és zsonglőrök próbálják elcsábítani az érdeklődőket a
piactéren, majd a parkban folytatódnak a további programok: lesz utca- és
meseszínház, verklis, hintóztatás, kézzel hajtott körhinta, buborék show,
játszópark, arcfestés légvár és egyéb attrakciók. Hagyományosan sor kerül
a Városi Képviselő-testület ünnepi ülésére, melynek keretében átadják a
városdíjakat is. Délután zenével telik meg a park és környéke – a Rimaszombati Tánczenekar fúvósai már a gimnázium előtt rázendítenek. Utánuk a helyi zenekarok mutatkoznak be a városi parkban, az átállások között pedig gólyalábas színház szórakoztatja a közönséget. A sportrajongók
a helyi és magyarországi öregfiúk barátságos mérkőzését tekinthetik meg
az FTC-stadionban, a borok kedvelői pedig ellátogathatnak a Pincesorra,
a Nyitott pincék című kísérőrendezvényre. Szombat délután a Matica slovenská Háza is várja az érdeklődőket – haluskafőző-verseny, kiállítás és
folklórműsor szerepelnek a kínálatban. Az esti nagykoncert vendége Radics Gigi lesz, aki zenekarával együtt előreláthatólag fergeteges élőzenei
koncertet ad majd a Várudvarban.
Vasárnap délelőtt nem marad el a szlovák és magyar nyelvű szentmisékhez
kapcsolódó, immár hagyományos ünnepi körmenet. Délután a VMK-ban
sor kerül annak a fotókiállításnak a megnyitójára, melyhez kötődően a helyiek már az ünnepségsorozat hetén találkozhatnak a város utcáin egy-egy,
Füleket ábrázoló fénykép nagyított másával. Az „Így volt... – Az egykori
Füle” címet viselő kiállítás Schnelczer Zoltán gyűjteményéből állt össze, és
azért is izgalmas, mert a város egy-egy meghatározó részét vagy éppenséggel félreeső szegletét tárja elénk – a régmúlt időkből. A humor szerelmesei
ezután az Irigy Hónaljmirigy zenés-szórakoztató műsorát tekinthetik meg a
VMK színháztermében. A futballrajongóknak szintén jut program vasárnapra is – ezúttal a III. liga bajnoki mérkőzésén szurkolhatnak a hazai csapatnak.
A vasárnapot, s egyben a három napos ünnepséget a nagy érdeklődéssel
várt Apostol zenekar élőzenei koncertje zárja.

Gömöri Hírlap
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Húsz éve kapott ki Rimaszombatban a nagyszombati Spartak
Aki ott volt, soha nem feledi, aki
csak hallott róla, az is emlegeti.
Húsz éve, 1997. június 11-én az I.
labdarúgóliga zárófordulójában
a rimaszombati Tauris 2:1-re legyőzte a nagyszombati Spartakot,
ezzel bentmaradt az élvonalban,
ellenfelét pedig elütötte a bajnoki
címtől. A bajnokságot a kassai 1.
FC nyerte.
„Ilyen szezonzáróra nem emlékszünk” – ezzel a címmel közölt
írást a Rimaszombat–Nagyszombat
mérkőzés előtt megjelent hivatalos
műsorfüzet. Az akkor 16 csapatos
labdarúgó-élvonalban csak egy kérdésre volt biztos a válasz az utolsó
forduló előtt, hogy az egyik kieső
a reménytelenül sereghajtó Nyitra
lesz. Az utolsó fordulóban az éllovas
és bajnokjelölt Spartak a kiesés ellen
harcoló rimaszombatiakhoz utazott.
Több ezer nagyszombati drukker

szállta meg a várost, néhány üzlet
inkább be is zárt aznap. A stadion
már két órával a kezdő sípszó előtt
tömve volt, bár a hivatalos kapacitása 7 000 fő volt, végül tizenegyezren
szorongtak a lelátókon,
sokan
hamis
belépővel jutottak be.
A meccs
a papírforma
szerint
kezdődött, a vendégek a 27. percben Simon
tizenegyesgóljával vezetést szereztek. A második félidőben viszont a
Tauris egyenlített, Sýkora közelről
passzolt a hálóba. Eközben a másik
bajnokjelölt, a kassai 1. FC 2:1-re

vezetett a városi rivális Lokomotíva
otthonában. Mivel a nagyszombatiak és a kassaiak egymás elleni mérlege mindenben kiegyenlített volt,
ha Rimaszombatban maradt volna a
döntetlen,
és pontegyenlőség
állt
volna fenn a
táblázat
élén, akkor semleges pályán
le já ts z ott
harmadik
mérkőzés döntött volna a bajnoki címről.
A Spartak rohamozott, de a rimaszombatiak kapujában Kakas
György élete formájában védett. Az
utolsó két percben elképesztő dolgok zajlottak a pályán: előbb Anton

Stredák játékvezető büntetőt ítélt
a vendégek javára, majd kifutott a
partjelzőjéhez, Igor Šramkához, és
visszavonta a tizenegyest. Šramka
később esküdözött, semmit nem
mondott a főbírónak. Az ellentámadásnál a korábban már cserét kérő,
holtfáradt Vrábel futott fel a vendégek kapujához, Hrabal fel akart szabadítani, de a labda Vrábelről a hálóba vágódott! Száz évben egyszer
esik ilyen gól.
A rimaszombatiak eufóriában ünnepeltek, a nagyszombatiak a lefújás
után zokogva roskadtak a földre, a
bajnok a kassai 1. FC lett. Azóta is
sok a legenda és a találgatás arról,
pontosan ki mindenkit és hogyan
motiváltak a kassaiak a mérkőzés
előtt, minden nagyszombati játékos
őszintén bajnok akart-e lenni, és mik
voltak a játékvezető érdekei. Egy
biztos, az a meccs bevonult a futballtörténelembe.

„Több millió koronával motiválták a játékosokat”
Klubelnöki
pályafutása legemlékezetesebb
eseményének tartja a
Rimaszombat–Nagyszombat
mérkőzést,
de utólag úgy látja, az a találkozó
sokat ártott a klubnak. Szántó Istvánnal, a rimaszombati futball akkori első emberével beszélgettünk.
Mindenki, aki figyeli a szlovákiai
focit, emlékszik a húsz évvel ezelőtti mérkőzésre. Ön a rimaszombatiak klubelnökeként testközelből élhette meg a bajnoki cím és
a bentmaradás szempontjából is
kulcsfontosságú meccset. Húsz év
után hogyan emlékszik vissza rá?
Ez a meccs volt a legemlékezetesebb
esemény, amíg a labdarúgóklub élén
álltam. Az utolsó forduló előtt tudtuk, hogy ha a Dubnica a pozsonyi
Slovan otthonában győzni tud, mi
pedig nem nyerünk, akkor kiesünk.
Óriási nyomás nehezedett ránk
emiatt, de azért is, mert a kassaiak
klubtulajdonosa, Alexander Rezeš,
akivel a Rimaszombatban rendezett
kupadöntő óta jó viszonyt ápoltam,
azt sulykolta belém, hogy nekünk
ezt a meccset meg kell nyernünk. És
hát meg kellett volna azért is, hogy
ne essünk ki! Bíztunk abban, hogy
a Slovan megveri a Dubnicát, mert a
Slovannal is jó kapcsolataink voltak
Galison, Tittelen keresztül, ők pedig
biztattak minket, hogy ők nem adják
le azt a mérkőzést. Ennek ellenére

nagyon nehéz hét volt, ami a meccs
előtt lefolyt.
Mi történt pontosan?
Először is eltűnt az edzőnk. Szikora
György a legjobb edző, akit valaha
ismertem, szerintem még zseniálisabb edző volt, mint játékos, a
meccsek alatt fantasztikusan tudott
coacholni, óriási esze volt. De voltak gondjai, a Nagyszombat elleni
mérkőzés előtt is úgy mentünk utána Sedmák úrral, a főszponzorral
Pozsonyba, hogy a kulcsfontosságú
találkozón itt legyen. Most már eltelt
húsz év, elmondhatom, a kassaiak
elég szépen motiválták a csapatot,
kimondottan csak a csapatot, nem
a klubot. Óriási pénzt ígértek nekik
a győzelemért. Nem is értem, hogyan tudtak másnap játszani, amikor egész éjjel csak arról beszéltek,
mekkora összeget kaphatnak a győzelemért. De megcsinálták.
Mekkora összegről volt szó?
Több millió koronáról, nyolc számjegyű összegről. Nem hiszem, hogy
Szlovákiában azóta is volt valaha akkora motiváció, mint a játékosoknak
ezen a mérkőzésen. Amikor a meccs
másnapján bementünk Sedmák úrral
az öltözőbe, a játékosok még mindig
ott ültek, ünnepeltek. Volt olyan is,
aki megkérdezte, nem hoztunk-e
semmit a győzelemért, pedig a klubnak semmi anyagi haszna nem volt
belőle, ez fájt is akkor nekünk.
Akkoriban azt beszélték, hogy a
főtribünre a lebontott kassai VŠAból ingyen érkeztek a székek…
Ez kitaláció. Annak a régi stadion-

nak a székei már használhatatlanok
voltak, nem kellettek senkinek. Mi
rendesen megrendeltük és kifizettük
a székeket, csak azért terjedhetett
ez el, mert ugyanabban az időben
csináltuk. A klub semmilyen anyagi
juttatást nem kapott Kassáról, bár
a jó kapcsolat megmaradt, és a későbbiekben az átigazolásoknál soha
nem gördítettek akadályt az utunkba.

nekünk inkább ártott. Szétverődött
a csapat. Széthúzások lettek, a fél
csapat el is ment. Voltak, akiknek
el kellett menniük, mert olyan megnyilvánulásaik voltak a Taurisszal
szemben, amit nem viselhettünk el,
voltak, akiket az a pénz megbolygatott, voltak mindenféle gyanúsítgatások, mert saját maguk osztották el
egymás között a pénzt.

A nagyszombatiak nem keresték
meg a rimaszombatiakat az ominózus meccs előtt?
A Nagyszombat vezetősége semmivel nem keresett meg minket, ami
pedig húsz évvel ezelőtt nem volt
szokás. Még csak meg sem szólítottak minket. Rendkívül magabiztosak
voltak, nagyon jó csapatuk volt, nem
kellett volna, hogy gond legyen. Azt
gondolom, ezt a mérkőzést leginkább a nagyszombatiak tolták el.

Az, hogy Piszár József végül fél
éven belül Kassára igazolt, men�nyiben ennek a mérkőzésnek a következménye?
Piszár először Bártfára igazolt, de
nem hiszem, hogy az a klub azóta is
kifizetett valakiért annyi pénzt, mint
akkor érte: tízmillió koronát. De egy
fél év után már Kassán volt, újabb
fél szezon után pedig hazahoztuk,
az összeg egytizedéért. Ám ezekről a nagyszombatiak elleni meccs
idején még szó sem esett. De volt
még egy érdekesség: amikor már
tudtuk, hogy Szikora befejezi a csapatunknál, megszólítottuk Pecze
Károlyt, hogy legyen az edzőnk.
Amikor Sedmák úr erre kért, nem
is akartam elhinni: hisz ennek az
embernek tönkretettük a karrierjét
azzal, hogy nem lettek bajnokok, és
a mai napig sem nyert bajnokságot
a Nagyszombat… De azért ha félve
is, de megszólítottam. Ugye ezt nem
mondhatom komolyan, milyen szóbeszéd lenne ebből, ha ő most Rimaszombatba jönne – kaptam válaszul.
Aztán pedig éppen Kassán kötött ki.
De hát ilyen a futball!
Bőd Titanilla
(a teljes anyag az Új Szó június
12-iki számában jelent meg.)

Végül nem mindennapi módon
sikerült: sokáig 1:1 volt az állás,
ami a Taurisnak bentmaradást,
a két bajnokesélyesnek pedig egy
semleges pályán játszott harmadik meccset jelentett volna.
Akkor már szerintem a kassaiak is
erre készültek, mert az ő mérkőzésük
már befejeződött. A hosszabbításban
a játékvezető előbb a Nagyszombat
javára jelzett tizenegyest, de ezt
visszavonta, az ellentámadásból pedig Vrábel lábáról a kapuba pattant
a labda. Hihetetlen volt, lehet, hogy
ötven évig nem lesz ilyen.
Kezdődött a világraszóló ünneplés…
Igen, de összességében ez a meccs

hu.rimavskasobota.sk
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Tompa Mihály szobrát is felavatták Gombaszögön
3 500 táborozó, több mint 250
program, éles viták a kisebbségi
kultúráról, a szlovákiai magyar
sajtó helyzetéről, a romakérdésről, kopjafaavatás Nagyferenc
Katalinnal – nem unatkoztak
azok, akik ellátogattak az idei
Gombaszögi Nyári Táborba,
amely immár a 89. volt a sorban.
A Csemadok országos fesztiválja
után vette kezdetét az idei tábor,
amely évről évre pazarabb körülmények között várja a táborozókat,
s megannyi kedvezménnyel. A gömöriek az utolsó napon szimbolikus
egy euróért vehettek részt a rendezvényeken. A tábor első napján leplezték le Tompa Mihály újrafaragott
szobrát, Éliás Ádám kassai szobrászművész alkotását, amely eredetileg a Feketehegyi fürdővendégek
állítatták fel még 1888-ban, s amely
most az eredeti gránit talapzatra került.

Az idén is több izgalmas beszélgetés
várta a résztvevőket, közösségünk
jövőjéről vitázott Menyhárt József,
az MKP elnöke és Ravasz Ábel, a
Híd alelnöke, de sokan voltak kíváncsiak a Romának lenni című vitára
is, amelynek vendégei voltak Viola
Roman, Páskaháza polgármestere,
Farkas Brigitta, a rozsnyói Fábry
Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola pedagógiai asszisztense és Ra-

Augusztus 18.:
Nyári Magyar Buli lesz Hidegkúton

vasz Ábel romaügyi kormánybiztos.
Marton Péterrel, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével Hangácsi
István beszélgetett az iszlámról és
az azzal kapcsolatos tévhitekről. De
vendégül látták Murányi Andrást,
a volt Népszabadság utolsó főszerkesztőjét, aki Huth Gergellyel, a
Pestisrácok.hu főszerkesztőjével a
sajtószabadságról, míg Rigó Konrád
kulturális államtitkár, Vasik János

rádiós újságíró, Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának
szóvivője és Őry Péter, a Magyar
Közösség Pártjának alelnöke a kulturális támogatások kérdéskörét járták körül, különös tekintettel arra,
hogy elfogadták a kisebbségi kultúrák támogatásáról szóló törvényt.
Világi Oszkár a DAC futballklub
mindennapjairól és terveiről szólt,
de a hét legélesebb vitája Molnár
Judit és Szalay Zoltán nevéhez
fűződik, akik arról cseréltek eszmét,
van-e sajtószabadság a Felvidéken.
Járt Gombaszögön a füleki Apropó Diákszínpad A nagy füzet című
előadásával, Jordán Tamás, Bandor
Éva és Olasz István, Grecsó Krisztián, Szabó T. Anna, valamint a Tankcsapda, a Halott Pénz, Antonia Vai,
a Parno Graszt, a Dobroda zenekar
és a Quimby.
Gombaszög lesz jövőre is, mégpedig július 16. és 22. között.
jdj, fotó: szervezők

Augusztus 21.:
Szépséges Cseres
a Városháza Galériájában

A Via Nova ICS Medvesalji Alapszervezete augusztus 18-án, pénteken 20.00
órai kezdettel első alkalommal rendezi meg Nyári Magyar Buliját a megújult
hidegkúti Bahama Disco Clubban. A forró hangulatról és a remek zenékről
Dj Mayo gondoskodik.

Augusztus 25.:
Pál István Szalonna
és bandája Nemesradnóton

A Nemesradnóti Református
Egyházközség és a Gömöri
Református Egyházmegye a
reformáció 500. évfordulója
tiszteletére augusztus 25-én,
pénteken 18.00 órától a helyi
református templomban Pál
István Szalonnát és bandáját
látja vendégül, akik a Kárpát-medence leggyönyörűbb
zenéit mutatják be.
Lapunk a rendezvény médiapartnere.

A rimaszombati Turisztikai Információs Központ és a Csemadok
Ajnácskői Alapszervezete Szépséges Cseres címmel nyitja meg
új fotókiállítását augusztus 21-én, hétfőn 15.00 órai kezdettel
a Városháza Galériájában (Fő tér 2.).
A kiállítás alkotói: Bial Balázs, Kovács Roland, Mikó Alexandra,
Rabec László és Torma Szabina. A tárlatot megnyitja Szamos Zsuzsanna, közreműködik Foglár Gábor.
A kiállítás szeptember 28-ig látogatható munkanapokon.

