Az elmúlt napok
margójára
Szinte észre sem vettük, s mögöttünk a nyár. Már a hőség is elviselhetőbb az utóbbi napokban, de
ahogy várható volt, a szeptember
első napjai ugyancsak forróak
lesznek, legalábbis elnézve az oktatási minisztérium euróalapok
körül kirobbant újabb botrányát.

Tombol a nyár, szinte minden hőmérsékleti rekord megdőlt a nyáron, így az emberek többsége, ha tehette, vízpart mellett keresett menedéket. Ahogy előző számunkban megjósoltuk, a kurinci Zöld-Víz Üdülőövezetben is újabb rekordok dőltek meg, augusztus ötödikén,
3 152 látogatót jegyeztek fel. Ezzel megdöntötték az eddigi, 2015-ös rekordot, amikor
2 900 vendéget regisztráltak. A helyiek mellett egyre többen látogatnak el Kurincra az ország
távolabbi régióiból, így Poprádról, Kassáról, de Pozsonyból, sőt Németországból is érkeztek
kempingezők.
Gecse Attila felvétele

Külön paradoxon, hogy ez az újabb ízléstelen ügy,
amely a tudományos kutatásokra és fejlesztésekre odaítélt támogatások körül robbant ki, alig pár
nappal előzi meg az új tanév kezdetét. Nekünk a
városi hivatalban (de a községi hivatalok is így
vannak ezzel) fő a fejünk, honnan kerítjük elő azt
a több tízezres tételt, amely a szeptembertől esedékes hatszázalékos fizetésemelés kifizetéséhez
szükséges, amelyet a kormány hagyott ugyan jóvá,
de annak előteremtését már az önkormányzatokra
hagyta. Miközben Plavčan miniszter (mire e sorok
megjelennek, már csak volt miniszter) mosolyogva
osztogatott vaskos milliókat meglehetősen furcsa
és zavaros projektekre még furcsább és zavarosabb
címzetteknek, akik többnyire Danko kapitány baráti
társaságához tartoznak, s nemigen van közük se tudományhoz, se kutatáshoz.
Kit érdekel közben az, hogy az iskolaügy gyalázatos
állapotban van, a tanárok és a nem tanári alkalmazottak mélyen alulfizetettek. A jelenlegi koalíciós
hármast legalábbis teljesen hidegen hagyja, s nagyon jól tudják azt a szlovákiai alapigazságot, hogy
a kutyák ugyan ugatnak, de a karaván nyugodtan
halad tovább. Lényeg, hogy egyre jobban közeledünk Európa magjához, amelyhez Fico annyira
tartozni akar, s ilyen-olyan korrupciós botrányok
nem akadályozhatják meg ebben. Ráadásul az egész
botrány, amely veszélyeztette, s talán még mindig
veszélyezteti a koalíciót, a kormányfő elmismásolva
békaegérharcnak nevezte. Ezek után azon sem igazán lepődnénk meg, ha egy idő után kiderülne erről
az egész korrupciótól bűzlő ügyről, hogy egyáltalán
meg se történt…

Ha nyár, akkor Hot Art – a már megszokott alkotóműhelyek mellett az idén sem maradhatott el a rimakokavai Letavy nemzetközi alkotótábor, a Kurincon megrendezett westernnap,
míg az idei nyár legnagyobb attrakciója kétségkívül a Karthago együttes koncertje volt a
szabadtéri színpadon.
Fotó: gecse és amb

Míg kormányszinten zajlanak a botrányok, mi itt a
hivatalban egyáltalán nem unatkozunk. Elkezdődött
a körforgalom kiépítése, tovább szépül a városkert,
folytatódnak az aszfaltozások és a járdák kiépítése,
a városi hivatal három Svätopluk utcai épületének
a rekonstrukciós munkálatai folytatódnak, már javában készülünk a Gömör-Kishonti Vásárra, s nem
utolsósorban a felújított Tompa Mihály tér átadására. De erről bővebben majd legközelebb…
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A nyári szünidő utolsó harmadában járunk, lassan ismét megtelnek az iskolák padjai, s elindulnak az őszi rendezvények is. Az idén
sem volt uborkaszezon, ami a kulturális és közösségi rendezvényeket illeti, az iskolások számos alkotóműhely és nyári tábor közül választhattak, ahogy szinte minden település megrendezte a maga falunapját. Második és hetedik oldalunkon ezek közül válogattunk.

Nagybalogon a helyi focipályán hetedik alkalommal rendezték meg
a Balogvölgyi Rockfesztivált, amelyen többek között fellépett a Phoenix
RT, az Alldevils, a Historica, a Sing Sing és az Ossian is.

Feleden a Via Nova Rimaváraljai Régiós Ifjúsági Csoportja szervezésében
hagyományteremtő jelleggel Anna-bált rendeztek.

Lukovistyén az idén is megrendezték a Lukovistyei pohár (Lukovišťský
kališčok) pálinkafőző versenyt, amelyen a simonyi Gál István
körtepálinkájáért aranysávos minősítésben részesült.

Szlovákiában Ajnácskő környéke a zafír legjelentősebb lelőhelye, melyet
a Szlovák Mineralógia Társaság kezdeményezésére információs táblával láttak el. A nyáron a sőregi Oravec László, amatőr gyűjtő az eddigi
legnagyobb zafírt fedezte fel az almágyi kőbánya bazaltjában, amely 1,43
centiméteres nagyságú, s amelyet Királynak neveztek el.
A zafírt a mai Szlovákia területén először Szádeczky Kardos Gyula erdélyi
magyar geológus és ásványkutató írta le 1899-ben, mégpedig Pávai
Vajna Eleknek, a Magyar Földtani Intézet geológusának mintája alapján,
melyet Ajnácskő környékén, a Csontos-árokban, a jelentős paleontológiai
lelőhelyen talált bazaltban azonosított. Később a miskolci Herman Ottó
múzeum ásványtani gyűjteményében fedeztek fel zafírt egy Gortváról
származó xenolit bazaltban. A Csontos-árokban apróbb zafír szemcséket
100 évvel később fedezték fel újra az ottani üledékek mállásában, melyet
azután Pavel Uher, a pozsonyi Komenský Egyetem ásványkutatója és
csoportja tette közzé 1999-ben.

A németországi Weißensteinben, a Collegicum Musicum szakmai táborában töltött pár hetet Botos Béla Bumbi brácsás, a besztercebányai Művészeti Akadémia diákja, akik a tábort koncerttel zárták, amelyen a diákok
előadásában Mozart, Strauss és Csajkovszkij művei csendültek fel.

A Nemeshodosi Nagy Lakoma keretein belül rendezték meg a Felvidék Szépe 2017-es döntőjét, amelyet a királyfiakarcsai Kurucz Klaudia nyert meg.
A két udvarhölgy a nagykaposi Rapács Gréta és a füleki Szvorák Lilla lett.

A Szlovák Köztársaság Ifjúsági Nagykövetsége szervezésében a Városi
Művelődési Központ bábtermébe várták mindazokat, akiket érdekel az önkéntesség, a civil munka, az állampolgári aktivitás, a fiatalok politikai és
üzleti életben való részvétele, az állampolgári aktivitásról és minden más,
ami a fiatalokat érdekli. Jaroslav Dodokkal és Jaroslav Červinkával az est
házigazdája, Csúr Dániel beszélgetett.
Összeállította: jdj, fotó: amb, puntigan és a szervezők
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Régiónkban is az államalapításra emlékeztek

Bár augusztus 20-ra ugyancsak elromlott az idő, ez sem akadályozta
meg Gömör és Nógrád lakosságát, hogy a legrégibb magyar ünnepnapra, Szent István király napjára, a keresztény magyar államalapításra emlékezzenek, s egyúttal az új kenyeret is megszenteljék.
Több helyen (Détér, Egyházasbást) Szent István napi búcsút tartottak, de
a hétvégén rendezték meg Gesztetében a Gömöri Magyarok Kulturális
Ünnepélyét, Bátkában generációk találkoztak, míg Ajnácskőn a Váraljai

Felsőfokon
a kurinci strandról

Nemcsak a látogatói rekord dőlt meg
Kurincon, a Zöld
Víz Üdülőövezetben, az idén július
14. és 16. között
itt rendezték meg
a
Kempingezők
49. találkozóját is.
A találkozóra azért
kerülhetett
sor
Kurincon, mivel a kempinget tavaly az év legjobbjává választották.
A találkozón közel 120 résztvevő volt jelen, akiknek többsége először
jutott el Kurincra, s ahogy Ján Ducko, a szervezet alelnöke elmondta,
kitűnően érezték magukat, s a strand mellett a kerékpárutakat is igénybe
vették, sőt a mezőtelkesi attrakciókat sem hagyták ki. Külön elismerően
szóltak a turistavonatról, de a környezet és a medencék tisztasága is sokat nyomott a latban, amikor tavaly a legjobb kemping címét a kurinci
létesítménynek ítélték oda, amelyet az idei közgyűlésen vehetett át Rigó
László alpolgármester.
A minap az egyik legolvasottabb szlovák napilap, a Nový čas is értékelte a kurinci strandot, amely szintén a legmagasabb, ötös értékelést adta
az üdülőövezetnek, kiemelve a víz tisztaságát, a sportlétesítményeket és
az úszómesterek munkáját.
S végezetül álljon itt egy nürnbergi olvasó elismerő levele:
Tisztelt Polgármester Úr! Jó napot kívánok, gyönyörű napokat töltöttem
el az Önök kempingjében Kurincon. Kellemesen meglepett a kemping
tisztasága és a szolgáltatások gazdagsága. Gyönyörű volt minden és
tiszta. Nagyon lelkesen jöttem el Kurincról, s már alig várom a jövő
évet, hogy ismét visszatérjek, mert bár gyakorló kempingező vagyok,
ilyen fantasztikus élményben még nem volt részem. Még egyszer hálás
köszönet a felejthetetlen napokért, amelyeket Önöknél töltöttem, s ígérem, minden németországi ismerősömnek és munkatársamnak ajánlani
fogom, hogy ők is mielőbb látogassanak el Kurincra. Amikor megmutattam az internetes oldalukat, nagyon lelkesek voltak, s hiszem, hogy
közülük jövőre már sokan ellátogatnak Nürnbergből Rimaszombatba.
Még egyszer köszönet az élményért, s csak így tovább.
jdj, fotó: archív
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Fesztivál 14. évfolyamára került sor. Détérben Šimko József rimaszombati polgármester és Auxt Ferenc megyei képviselő is segédkezett az új
kenyér megszegésében. Budapesten több állami kitüntetést is átadtak, Külhoni Magyarságért Díjat vehetett át két felvidéki, így a Rimaszombatban
is gyakran megforduló Vadkerti Imre énekes mellett a füleki Zupko Mária
gyógypedagógus is, míg a tornaljai Pusko Márton a Népművészet Ifjú mestere kitüntetésben részesült.
jdj, fotó: Mede Géza és archív

Meghívók

• Augusztus 29-én, kedden emlékezünk a Szlovák Nemzeti Felkelés
kitörésének 73. évfordulójára. Rimaszombatban ez alkalomból a
Szlovákiai Antifasiszta Ellenállók Területi Választmánya augusztus 25-én, pénteken 11.30 órai kezdettel koszorúzást szervez a Tompa téri szovjet hősi emlékműnél. A koszorúzás után a résztvevőket
gulyásra invitálják a helyi nyugdíjas klubba (Daxner u. 15.)
• Megjelent a Kisebbségi Kulturális Alap első felhívása, s a nemzeti kisebbségek szervezetei szeptember nyolcadikáig regisztrálhatnak egy
ív kitöltésével. Olyan szervezetek jelentkezhetnek, amelyek bizonyíthatóan legalább három éve a kisebbségi kultúra területén tevékenykednek. Azok a kisebbségi szervezetek, amelyek nyilvántartásba veszik
magukat, részt vehetnek a szakmai tanácsok tagjainak megválasztásán
és tagokat jelölhetnek a szakmai tanácsokba. Ezek a tanácsok döntenek a következő két évben arról, hogy a KKA által kiírt pályázatokból
mely kisebbségi szervezetek kapnak támogatást és mennyit. Az alap
évi 8 millió euróból gazdálkodik. A Kisebbségi Kulturális Alap első
felhívása a kisebbségi kormánybiztos oldalán jelent meg: http://www.
narodnostnemensiny.gov.sk/
• Augusztus 21-én nyílt meg a Városi Galériában Juraj Sapara
szobrászművész Ex Post című kiállítása, amely szeptember negyedikéig látogatható.
• Augusztus 25-én, pénteken a Városi Művelődési Központban található Ganevia Galériában nyílik a füleki Jacsmenyík József Lobogó
tájak című tárlata, amely szeptember végéig tekinthető meg.
• Szeptember 5-én, kedden 19.00 órai kezdettel útjára indul a Zenei Ősz, amelynek első vendége a Városi Művelődési Központ színháztermében a Kaschauer Klezmer Band lesz.
• A 2017/2018-as tanév kezdete előtt szeptember 3-án, vasárnap 17.00
órától a Kobold zenekar várja a gyerekeket a rimaszombati Fekete sas
udvarára. egyek elővételben a Tompa Mihály Könyvesboltban és a
kultúrházban kaphatók. Belépődíj 5 € (Családi jegy: 20 € = 2 felnőtt és
3-5 gyermek!). Két évesnél fiatalabbaknak a részvétel ingyenes.
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4

Nyári halál
Egyre inkább ki vagyunk szolgáltatva az időjárás viszontagságainak, s ahogy az idei kemény tél, úgy a kiszámíthatatlanul szeszélyes, néha szinte fagyos, máskor trópusi nyár is
megviseli még a legegészségesebb szervezetet is, és számolatlanul szedi az áldozatait. Az elmúlt hetekben három egykori
munkatársam adta fel az egyenlőtlen harcot, s hagyta itt e
földi világot.
A júliusi forró napok egyikén ünnepelte 80. születésnapját (legalább húszat ebből nyugodtan letagadhatna) Rimaszombat állócsillaga, a kultúra egyik mindenese, Viera Slatinská, akit elsősorban énekesként ismerünk már évtizedek óta.
Tagja a Kvartetonak, a Boda fide énekkarnak, s vezeti a helyi nyugdíjasklub
Dúha (Szivárvány) névre keresztelt énekkarát, amely immár 16 éve működik.
De nem hiányozhat a Polgári Ügyek Testülete rendezvényeiről sem, ahogy
annak idején a Divosud színjátszó csoportban is tevékenykedett. Tavaly Šimko
József polgármesteri díjjal ismerte el több évtizedes áldozatos munkáját.
„Pajtás, a hazád ez a széles
Felvidék.// Szép hazám, te tudod,
hozzád mindig hű ez a nép.//
Magyarul dobban ez a szív, magyarul szól ez a száj,//Pajtás, de
ha kell, a barátod a világ” – így
kezdődik a Felvidék himnusza,
amelynek a szerzője nem más,
mint Bodonyi András ipolysági
zenetanár, akit mi is nagyon jól
ismerünk személyesen is, hisz
nem egyszer lépett fel Gál Tamás
partnereként a Csavar Színház
előadásaiban, de volt prímása a
Czinka Panna Prímásversenynek
is. András a napokban ünnepelte
a 70. születésnapját, amelyhez
mi is szívből gratulálunk.

Csölle Edit
Miért?

Egy pillanat,
és semmivé vált az életem.
Kíntól vérzik a szívem,
s lelkem szenved,
pedig szenvedett már eleget.
Az életemet adtam volna neked,
a szerelmemet.
Kevés voltam, már tudom.
Miért-?-egyre csak kérdem
magamtól,
Szegény vagyok,
semmim sincsen
az otthonom sem az enyém,
azt is elvesztettem.
Elűztek gonosz, álnok emberek.
A hazám is mostoha,
nem lelek benne megnyugvást.
Benned bíztam,
a szerelmedben,
ami már nem az enyém,
szertefoszlott minden álmom,
egy másik nő miatt.
Nem sírok,
sírtam már eleget,
csupán a lelkem fáj,
a szívem vérzik,
szenved,
majd beheged, talán!

Kínzó vággyal pecsételed
meg a sorsomat.
Belépsz az életembe,
szenvedést,
szenvedésre halmozol,
Mit remélsz még tőlem?
Megölöd az igaz szerelmet,
elfojtod az érzéseimet.
Te jössz a semmiből,
nézel rám szerelmesen,
megbocsátón.
Nem szólsz egy szót sem,
nézel némán.
Kitalálni gondolatodat,
nem tudom.
Furcsa egy találkozás.
Annyi beszélni valónk lenne,
miért nem lehet,
titkolsz valamit.
Ahogy rám néztél,
úgy érzem, hogy várjak még,
minden rendben lesz,
várok még, mindig várok rád.
Te jössz, és elmész némán.
Nézlek, csendben, némán.

A füleki Tóth Ágnessel az Új Szó szerkesztőségében ismerkedtem meg, s nem
mondhatnám, hogy túl barátságosan fogadott. Külsős voltam, nem tartoztam a
megszokott brancsba, s bizony, amikor
kolléganőjével, Császár Klárival felvittek az igazgatóságra, hogy a papírjaimat
elintézzék, a biztonság kedvéért szinte
egymásra licitálva rákérdeztek: Fiatalember, komolyan gondolja, hogy itt akar
dolgozni? Ott akartam, s a köztünk tapintható feszültség idővel
barátsággá oldódott. Hisz kiderült, mindketten egy alomból valók vagyunk, a füleki gimiben érettségiztünk, s az ott eltöltött
közel három esztendő alatt sokszor beszélgettünk, s ha tudtunk,
segítettünk egymásnak. Ági az ELTE-n végzett Budapesten, s
a hetvenes években került az Új Szóba mindenkori főszerkesztők „jobbkezeként” vaskezekkel tartotta össze a szerkesztőséget.
2011-ben innen ment nyugdíjba, s most jött a szörnyű hír, tragikus hirtelenséggel elhunyt…
Tragikus hirtelenséggel – ugyanilyen
gyorsan és váratlanul fejezte be földi pályafutását Ján Hlušík is, aki 67 évesen
hagyott itt örökre bennünket. Vele még a
magyar tannyelvű speciális alapiskolában
ismerkedtem meg, ahol egyszerre lettünk
kollégák. Míg én magyart és történelmet
tanítottam, addig ő szlovákot. Ugyan törte a magyart, de többnyire csak magyarul
társalogtunk, s mivel én a kötelező kézműves-foglalkozások során nem igazán voltam elememben,
mindig ő segített. S amikor a sorozatos konfliktusok miatt négy
hónap után a távozásom mellett döntött a felettesem, ő próbált
marasztalni, hogy legalább azt az egy évet bírjam ki valahogy.
Később kiderült, hogy ő sem bírta tovább egy évnél. De jóvoltából akkor ismerkedtem meg a feleségével, aki akkor még csak
a latin-szlovák szótárán volt túl, s ki hitte volna, hogy mára az
egyik legtermékenyebb szlovák írónő (Marta Hlušíkováról van
szó) lesz. Az elmúlt másfél évtizedben már többnyire csak vele
találkoztam, míg Jankoval párszor futottam össze a városban, de
akkor mindig ott folytattuk, ahol azelőtt abbahagytuk…
Egy nappal Ján Hlušík után temették Rimaszombatban a Miskolcról idekerült, s
79 éves korában elhunyt Dobos Ferencet
is, akivel már a Gömöri Hírlap Szerkesztőségében hozott össze a sors. Ő volt a
horgászok titkára, s rendszeresen hozta
a híreket, propagálta a helyi horgászatot,
ahogy tette a Relax Szabadidőközpontban
is. Évekig nem telt el hónap, hogy ne jött
volna, s így kerültek be a lapba a horgászversenyek is. Pár hónapja találkoztam vele utoljára a városban,
kedélyesen elcsevegtünk, betegségéről nem szólt egy szót sem,
azt szemérmesen elhallgatta. Megdöbbentett, amikor megláttam
a borbélyüzletben a tájékoztatást a haláláról…
Alig pár nap alatt három, számomra fontos ember távozott közülünk – s a gyilkos nyár még mindig itt ólálkodik körülöttünk.
Juhász Dósa János
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Vonzzák a nézőket a szlovák filmek
A nagy sikerre való tekintettel
augusztus 14-én és 28-án is levetíti a rimaszombati Orbis mozi a
Vonal című Peter Bebjak-filmet.
Sőt valamelyik szeptemberi hétvégén is műsorra tűzik – tudtuk
meg Eva Zibríkovától, az Orbis vezetőjétől. De az idén sem
marad el a szabadtéri mozizás,
amelynek keretében a Fő téren
augusztus 24. és 27. között négy új
szlovák filmet is megnézhetnek.
A szabadságolási időszak ellenére négy nap alatt mintegy ötszázan látták
a Vonal című
új
szlovák
filmet, amely
a
losonci
Peter Balko
forgatókönyve
alapján
készült
Peter
Bebjak
rendezésében. A film története
pár hónappal Szlovákia schengeni
csatlakozása előtt játszódik a szlovák-ukrán határon. De az idén bemutatásra került többi szlovák film
is bőven átlagon felül teljesített, így
a Mindent vagy semmit közel ezer,
a Cuky Luky és az Emberrablás
mintegy hétszáz nézőt vonzott. De
a Mocsok és Az ötödik hajó is meg-

találta a maga közönséget. Zibríkovát külön örömmel tölti el, hogy a
moziba ismét visszatalál az idősebb
generáció is, akik az elmúlt években elszoktak a mozizástól.
Szeptemberben Juraj Lehotský
új filmje, a Nina is eljut a rimaszombati moziba, amelynek főszerepeit Robert Roth, Bibiana Nováková és Petra Fornayová alakítja.
Akik már megszokták a Bažant
Kinematograf
nyári mozizását,
azok bizonyára az idén is várják
már a négy új filmmel érkező autóbuszt, amely
augusztus 24.
és 27. között
érkezik a Fő
térre,
ahol
20.30 órától
sorrendben az
Asszony a jég
hátán (Zuzana Kronerová
címszereplésével), a Hét hollóvá
változott fivér (Dobšinský meséje
alapján), A tanítónő (amelyben találkozhatunk a címszereplő Zuzana
Mauréry mellett Kassai Csongorral, Bandor Évával és Mokos Attilával is) és a Tigris elmélete című
filmeket nézhetik meg ingyenesen.
jdj, fotó: www.ciara.sk

Mohorán, a Tolnay Klári Emlékházban az Egri csillagok című film
forgatására emlékeztek a film főszereplőinek (Venczel Vera, Kovács
István, Benkő Péter) és munkatársainak részvételével, akik az 1967-es
bulgáriai és pilisborosjenői forgatás legemlékezetesebb pillanatait
elevenítették fel, s nem feledkeztek meg a film legendás rendezőjéről,
Várkonyi Zoltánról sem. Komka Péter (MTI) felvétele
Jiří Menzel Oscar-díjas
rendező mellett Magdaléna Vášáryová lesz a
díszvendége a 14. Jameson
CineFest Nemzetközi Filmfesztiválnak, amelyet szeptember 8. és 17. között
rendeznek meg Miskolcon
a Művészetek Házában. Az idei fesztivál nyitófilmje a Sörgyári capriccio lesz, amelyet a jelenlétükben vetítenek le. Az Oscar-díjas cseh
rendező életműdíjat kap Miskolcon, a legendás színésznő és diplomata Magdaléna Vášáryová pedig a Jameson CineFest tavaly alapított
Európa-díját veheti át a nyitóünnepségen.
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Izgalmas évad
elé néznek Salgótarjánban

Tavasszal ünnepelte alapításának ötödik évfordulóját a legfiatalabb magyarországi megyei
társulat, az öt esztendős salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház,
amely a múlt évad végén sajtótájékoztatón ismertette a 2017/18as évadját. Négy új bemutatóval
készül a színház, de folytatódnak
a felolvasószínházi esték, zenés
stúdió indul, számos magyarországi színtársulat hozza el egy-egy
előadását, a Nemzet színészei után
kedvenc színészek mutatkoznak
be, ahogy havonta megnyitja kapuit az Irodalmi Kávéház, amelynek első vendége Tőzsér Árpád
Kossuth-díjas költő lesz.
Salgótarján alig pár kilométerre
van a magyar-szlovák határtól, így
a szervezők természetesen számítanak a felvidéki nézőkre is. Ahogy
Andó Ákos menedzser lapunk érdeklődésére elmondta, az elmúlt
években egyre több szlovákiai magyar nézőjük van, a keleti végektől
Füleken át Gútáig Felvidék számos
települését szintén bejárták már.
Bár Rimaszombatba is nagyon
szeretnének eljutni, a rimaszombati kultúraszervezők egyelőre
nem figyeltek fel a társulatra.
Nem is olyan rég mutatták be
Tracy Letts Augusztus Oklahomában című drámáját, amelyhez az
évad során további négy új bemutató társul. A társulat főrendezője, Susán Ferenc viszi színre, s ugyancsak
Vándor Évával az egyik főszerepben Michael Frayn világhírű komédiáját, a Még egyszer hátulról című
bohózatot, amely színház a színházban, s kellő humorral adagolva
megmutatja, hogyan is készül egy
előadás. Vándor Éva mellett Kautzky Armandot, és Bozó Andreát is
láthatják majd a nézők az októberi
bemutatón. Januárban szintén Susán rendezésében kerül bemutatásra
Tóth Ede legendás népszínműve,
A falu rossza, Mikó Istvánnal, Marjai Virággal, Balázsovits Edittel és a
losonci Erdélyi Gáborral, valamint a
Nógrád Táncegyüttessel. Márciusban Jean Cocteau Rettenetes szülők
című darabja kerül közönség elé
Gyuriska János rendezésében, s ebben is találkozhatunk neves vendégszereplővel, mégpedig Kökényessy
Ági jóvoltából. Az évad utolsó bemutatója Kleist Az eltört korsó című
klasszikus vígjátéka lesz, amelyet
a színház fiatal művészei visznek

színre. A Felolvasószínházban kerül
bemutatásra Sütő András Káin és
Ábel, Nicholas Wright Mrs. Klein,
Esterházy Péter Egy nő, valamint
Madách Imre Civilizátor című drámája. A Kamaraszerdák keretében
láthatják az Árva Bethlen Kata és
Zrínyi Ilona életéről készült színpadi játékokat, a De mi lett a nővel?, a
Shirley Valentine és a Szép szerelmem, Magyarország című előadásokat is.
Az évad során számos budapesti
és vidéki társulat ellátogat egy-egy
előadás erejéig hozzájuk, így például láthatják a Nemzeti Színház
Körhinta című előadását Cserhalmi
Györggyel (az előadás zeneszerzője
Lakatos Róbert), Kollár Béla Veszek egy éjszakát című komédiáját
a József Attila Színház előadásában
Verebes István rendezésében, Nyáry Krisztián Így szerettek ők című
könyve alapján készült előadást
Gryllus Dorkával, Nagy-Kálózy
Eszterrel és Rudolf Péterrel, a La
Mancha lovagját Egerből, A királynő beszédét Veszprémből, de a besztercebányai Állami Opera is vendégeskedik Salgótarjánban, mégpedig
Verdi Rigoletto című operájával.
A Zenthe Ferenc Színház szeptembertől elindítja a zenés stúdióját.
A stúdió vezetője, a salgótarjáni születésű Pándy Piroska Liszt Ferenc-,
Prima- és Madách-díjas előadóművész lesz.
Tavaly nagy sikert aratott Sándor András beszélgetősorozata a
Nemzet színészeivel. Az idén a
Kedvenc színészeikkel folytatja,
többek között Kautzky Armand,
Mikó István, Koltai Róbert (a színház továbbra is repertoárján tartja a
címszereplésével bemutatott Képzelt beteget) és Vándor Éva vállalta
a kitárulkozást. Nem hiányozhatnak
az új évad repertoárjáról a Szerdatársaság estjei sem, amelynek keretén
belül megemlékeznek Petőfi Sándor
születésének 195. évfordulójáról, de
vendégük lesz Szilágyi Zsófia irodalomtörténész, aki többek között Ferdinandy György, Móricz Zsigmond
és Kosztolányi Dezső életművével
foglalkozik behatóbban, Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója, Zalán Tibor író, Vinkó József
újságíró, dramaturg, s az évadot a
Kossuth-díjas, péterfalai születésű
Tőzsér Árpáddal indítják.
jdj, fotó: zentheszinhaz.hu
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Augusztusban két kiállítás is nyílt
a Gömör-Kishonti Múzeumban

Nyáron sem tétlenkedett a Gömör-Kishonti Múzeum, augusztusban ugyanis két kiállítást is
nyitottak.
Az első kiállítás 13 roma származású világhírű egyéniségnek állít
emléket, köztük található Charlie
Chaplin, Elena Lacková, Rita Hayworth, Elvis Presley, Michael Caine
vagy Tony Gatlif, akiknek a portréját egy fiatal eperjesi képzőművész,
Jozef Fečo rajzolta meg. A tárlat
szeptember 3-ig tekinthető meg.
A másik kiállítás Esztergomból

érkezett, dr. Szilas László jóvoltából, aki hosszú évek gyűjti a világ
rendvédelmi relikviáit. Célja egy
Nemzetközi Rendvédelmi Magánmúzeum létrehozása. Jelenleg 127
országból 1 350 karjelzés, 265 jelvény, 48 egyenruha, 92 tiszti sapka
és számtalan hazai és nemzetközi
elismerés, kitüntetés alkotja a kollekcióját, amely Rimaszombatban is
gyarapodott, ahol a városi rendőrség
két egyenruháját kapta ajándékba.
A különleges tárlat október 31-ig
látogatható.
jdj, fotó: gecse

Érdekes versenyt hirdetett a Veľkopopovický kozel sörgyár. Arra kérte a
kiírás olvasóit, jelöljenek általuk értékes kézműves embereket. A felhívásra
158 jelölés érkezett és ezekből választottak ki 70 ügyes mestert. Külön öröm
számunkra, hogy a kiválasztottak között három gömöri is található. Név
szerint: Danka Bakšová fazekas (Fazekaszaluzsány), Zuzana Szabó táskakészítő (Rimaszombat) és Iveta Sopková varrónő (Gömörhegyvég). A díjazottak többsége Szlovákia más szegleteiből került ki, ezért jó érzés, hogy
mind a három gömöri jelölt egyben díjazott is lett. Hogy mi is ez a díj?
Nem más, mint Gustáv Virág fazekas által készített szép agyag kancsó.
Ebben a hőségben biztosan jól esik majd belőle a finom hűtött ital.
(Pósa Judit)

Az idén Várhosszúréten rendezték meg a XIX. Fiatal Írók Táborát, amely
„három-négy nap intenzív foglalkozás irodalommal. Előadások trendekről, jelenségekről, folyóiratokról vagy konkrét könyvekről, beszélgetések
írókkal, munkamódszerek elemzése, valamint intenzív műhelymunka” –
számolt be az idei tábor történéseiről Juhász Katalin, aki az egyik lektor
volt Hizsnyai Zoltán, Z. Németh István, Szászi Zoltán és Grendel Lajos
társaságában.

Az olaszországi Giulianova városában rendezték meg a mazsorettek
14. Európa-bajnokságát, amelyen 11 ország 103 csoportja mutatkozott
be, köztük a rimaszombati Estrella mazsorettklub versenyzői is, akik a
szlovák bajnokságon elért remek eredményeiknek köszönhetően négy
számban mérték össze a tudásukat az európai élmezőnnyel.
A rimaszombati lányok nem maradtak szégyenben, ugyanis egy 7. és egy
13. hely mellett két bronzérmet is szereztek.

120 éve született Fábry Zoltán irodalomtörténész, a stószi remete, a felvidéki magyarság XX. századi lelkiismerete. Stószon a Csemadok Országos
Tanácsa tisztelgett az emléke előtt, s ősszel a Fábry Napokon kiemelten
foglalkoznak az életművével s a szellemi hagyatékával.

Ha augusztus, akkor Letavy nyári tábor Rimakokaván. A tábort 1985-ben
alapították besztercebányai képzőművészeti szakos egyetemisták, s az első
17 évfolyamot Kurincon abszolválták, innen a tábor Krokavára költözött,
s immár kilencedik alkalommal a rimakokavai Línia Üdülőközpont adott
helyet a rendezvénynek. 15 műhelyben zajlottak az események (részletes
beszámolót a Gemerské zvestiben olvashatnak) neves lektorok vezetésével,
a már hagyományos műhelyek (fotózás, pantomim, kerámia, kovács, színészet, bábjáték, hulladékművészet, tánc stb.) mellett az idei év újdonsága az
„extrémírás” volt, a jelentkezők azt próbálhatták ki, hogyan lehet nyomás
alatt, illetve stresszhelyzetben írni. A rimaszombati Városi Művelődési Központ által szervezett táborban a hazai résztvevők mellett érkeztek Magyarországról, Izraelből, Nagy-Britanniából, Franciaországból, Horvátországból, Ausztriából, Csehországból, Norvégiából, Dániából, sőt Indiából is.
					
Martin Ambróz felvétele
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Feleden és Füleken nagysikerű falunapot rendeztek a nyár folyamán, Vecseklőben és Rimaszécsen pedig labdarúgótornát.

Feled Község Önkormányzata 15. alkalommal rendezte meg a falunapját,
amelyen a helyi tehetségek mellett bemutatkoztak a 2015-ös Superstar
döntősei: Veronika Danišová és Pavol Kovalíček, míg a nap sztárvendége a
Desperado zenekar volt. A rendezvény a Póker zenekar fellépésével zárult.
A nap folyamán a gyerekeket is számos attrakció, így egzotikus hüllők kiállítása, felfújható vár, trambulin, csillámtetoválás, kézműves sarok, Racing
szimulátor és lovaglás várta. Négy csapat részvételével rangos focitornára
is sor került, amelyen Feled, Gömörhorka, Fülek és Tornalja csapatai
vettek részt. Az első helyet a negyedik ligás tornaljaiak szerezték meg a felediek, a füleki és a gömörhorkaiak előtt. A feledi öregfiúk is megmérkőztek
egymással, valamint bemutatkoztak az U10-12 utánpótláscsapat legfiatalabb játékosai is, akik a tornaljaiakkal játszottak barátságos mérkőzést és
0:0-ás döntetlent értek el.

Vecseklőn rendezték meg az 1972-ben elindított Medves Kupa 46. évfolyamát, amelyen hagyományosan öt medvesaljai település alkalmi focicsapatai vesznek részt. Az idén a címvédő egyházasbástiak és a hazaiak mellett a
hidegkútiak és az óbástiak csaptak össze (a tajtiak most pihentek), s a kupa
odahaza maradt, a második helyen az óbástiak, a harmadikon az egyházasbástiak, míg a negyedik helyen a hidegkútiak végeztek.
A Rimaszécsi Sportklub
szervezésében a helyi futballpályán első alkalommal
rendezték meg a Gyurán
Zoltán és a nemrég elhunyt
Czakó Tibor emlékére
kiírt labdarúgó emléktornát, amelyre a helyi RSK
labdarúgó csapatán kívül a
szomszédos Nemesradnót, a
tornaljai U19-es és a nagybalogi labdarúgó egyesület
kapott meghívást. Sajnos a
nagybalogiak visszamondták részvételüket. A reggeli
gyülekező után a játékosok és
a vezetők megkoszorúzták a két egykori kiváló sportember sírját, ahol
Ambrúzs Zoltán alpolgármester mondott megemlékező beszédet. A tornát
itt is a hazaiak nyerték a nemesradnótiak és a tornaljaiak előtt.

Több mint húsz rendezvénnyel, csaknem ötven programmal várták az
érdeklődőket Fülekre a XXVII. Palóc Napokra és Városnapokra.
Az önkormányzat és a Füleki Városi Művelődési Központ – több partnerrel
karöltve – immár XXVII. alkalommal rendezte meg 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 három nap alatt
több mint ötezer ember látogatott el az egyes rendezvényekre, amelyeket
úgy állítottak össze, hogy a lehetőség szerint minden nemzetiség, minden
réteg megkapja a magáét – mondta el érdeklődésünkre Mázik István.
A legnagyobb érdeklődés az Irigy Hónaljmirigy műsorát kísérte, amely
teltházat vonzott, ahogy az Apostol koncertjére is szinte megtelt a várudvar. Három kiállítás is nyílt (Roma mesék, Áttört bútorok a Palócföld szlovákiai részén, „Így volt… – Az egykori Fülek”), s a helyi csoportok mellett
koncertet adott a rimaszombati Maduar és Tors tánczenekar, Radics Gigi
és az Apostol együttes is. A városi képviselő-testület ünnepi ülésén átadták
az idei városdíjakat és polgármesteri díjakat is. Fülek Város Díját az idén
Flachbart László, az FTC Tekeszakosztályának vezetője, valamint a Kis
Rakonca és a Rakonca néptánccsoportok vehették át. Polgármesteri Díjban részesült Ján Benčík, extrémizmus ellenes polgári aktivista és blogger,
Varga Attila, a Füleki Szakközépiskola igazgatója, Nagy Zoltán, önkéntes
tűzoltó, cserkész és történelmi hagyományőrző, valamint a Szvorák Zsuzsa
vezette Zsibongó Kisszínpad.

Alig volt olyan település, ahol a nyár folyamán ne rendeztek volna
falunapot, búcsút vagy más közösségépítő rendezvényt. Bátkában idén is
megrendezték, immár hatodik alkalommal az egyházmegyei családi napot,
Cakóban pedig kilencedszer szervezték meg a roma fesztivált.
Összeállította: jdj, fotó: a szerző és a szervezők
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Augusztus 25.:
Pál István Szalonna
és bandája Nemesradnóton

Augusztus 26.:
2. Balogfalai Romafesztivál

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.

Szeptember 2-3.:
Medvesalji gasztro kerékpártúra

A Fénix Polgári Társulás
augusztus 26-án, szombaton 14,00 órától második
alkalommal rendezi meg a
Balogfalai Romafesztivált a
helyi kultúrházban.
A rendezvényen a helyi csoportok mellett fellépnek Baraca, Rakottyás, Cakó és Nemesradnót községek csoportjai,
valamint Hilda és Kukolíkné
Szendrei Rózsa nótaénekesek.

Szeptember 09. – Romok III.

Alternatív zene alternatív helyszíneken
alcímmel az egykori Iskola utcai Kollégium épületében szeptember 9-én 17.30
órától. A rimaszombati koncerten fellép Jíři Slavík és Marian Friedl (Csehország), valamint Lúky (Szlovákia).
A fesztivál keretében kiállításokra, multimediális bemutatókra is sort kerítenek, de irodalmi alkotások is
felolvasásra kerülnek.
Jegyek elővételben 8 eurós áron kaphatók a Városi Művelődési Központban illetve a www.predpredaj.sk oldalon.

Szeptember 15.
SzeptemberFeszt a Neotonnal

A Medvesalja Turizmus szervezésében szeptember 2. és 3. között
első alkalommal kerülnek megrendezésre a Medvesalji gasztro
kerékpártúrák egyházasbásti központtal!
Program – szeptember 2., szombat: 9.00 – megnyitó; 9.15 – biciklis
klubok seregszemléje és bemutatkozása; 10.00 – Kun Ádám BMX-világbajnok bemutatója; 10.30 – Légy
résen az úttesten! – Vágvölgyi Zoltán balesetmegelőzési és közlekedésbiztonsági szakember előadása
szimulációval, gyakorlati példákkal
és túlélőkkel; 13.00 – kiegészítő
programok az egyházasbásti futballpályán az erdőtársulások jóvoltából
– mezőgazdasági gépek kiállítása,
fafűrészelő verseny, tűzoltó bemutató, gulyásfőzés, Horváth Atosz
fellépése; 17.05 – A Medves-kör és
én! Bíró Zsolt élménybeszámolója
a Medvés-kör születéséről pillanatképekkel; 17.30 – Mónárlaska-sütés
kóstolási lehetőséggel; 18.00 – Medvesalja – Csodák hazája. A lélegző
kistérség élő természeti értékei. Balázs Csaba előadása
Kerékpártúrák a hétvége folyamán

13.00 – Kétkeréken a legendák nyomában. Hat falu, hat jellegzetes palóc étel és nevezetesség a medvesalji
falvakban. Kiindulási pont: Pogányvár Fogadó (Egyházasbást)
Országúti kerékpártúra a medvesalji falvak érintésével, kóstolásokkal.
Túravezető: Kovács Roland
Szeptember 3., vasárnap:
9.00 – Biciklitúrák választás szerint:
Első útvonal – Medves-kör (Karancs-Medves túra): Kiindulási
pont:
Somoskőújfalu–Vargánya
Vendégház: 63 km-es végig kitáblázott, hivatalos útvonal; túravezető:
Bíró Zsolt (Somoskőújfalu)
Második útvonal: – Egyházasbást–
Salgótarján–Fülek–Egyházasbást;
kiindulási pont: Pogányvár Fogadó
(Egyházasbást) – országúti kerékpártúra (67 km); megálló Rónafalunál – Kemencés finomságok
és babos káposzta Gulyás András
vendéglátásában; túravezető: Jakab
Sándor (Hazajáró), Lőrincz Gyula
(Salgótarján).
Bővebb
infó:
facebook.com/
Medvesalja Turizmus, medvesalja@
gmail.com
Vincze Gábor (0908/915 458), Mede
Szabolcs (0915/283 346)

Hirdetés:
• 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 nagysikerű JúniusFeszt
után az idén sem maradhat el a SzeptemberFeszt
Rimaszombatban, a szabadtéri színpadon. Szeptember 15-én, pénteken
19.00 órától a Bon Bon,
majd a Neoton Família
koncertezik, s az estet DJ
Szatmári feat Jucus zárja.
Jegyek elővételben 10
eurós áron kaphatók a rimaszombati és tornaljai
Tompa Mihály Könyvesboltokban, a füleki Városi
Művelődési Központ bárjában és a rozsnyói Turisztikai Információs Központban. A helyszínen a belépő
13 euróba kerül. Gyerekeknek 12 éves korig a rendezvény látogatása ingyenes.
Lapunk a rendezvény
médiapartnere

XVIII. Őszirózsa, a magyarnóta-énekesek
országos versenye

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Nagykürtösi Területi
Választmánya október 7-8-án rendezi meg a XVIII. Őszirózsa magyarnóta-énekesek országos versenyét. A versenyzők minősítve lesznek (arany, ezüst, bronz).
Zenei kíséret: Mezei Zsolt és zenekara – Dunamocs. A nótaénekesek versenyébe
szeptember 10-ig azok jelentkezését várják, akik betöltötték 16. életévüket, felső
korhatár nincs.
A versenybe 2 magyar nótával – hallgató, csárdás – lehet jelentkezni írásban név, elérhetőség (pontos lakcím, e-mail, telefonszám) valamint a nóták címének és hangnemének feltüntetésével a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányánál: Oblastný výbor Csemadoku, 991 28 Vinica, Nekyjská 397/27., e-mail: csemadokntv@gmail.com
Az érdeklődők bővebb tájékoztatást kérhetnek a Csemadok NTV telefonszámán:
0907/85 62 96 vagy 0907 84 22 67. A jelentkezési lapok letölthetők a Csemadok honlapjáról (www.csemadok.sk; www.intezet.sk; www.csemadok-hu.eu) vagy beszerezhetők a Csemadok területi választmányain.

Gömöri Hírlap

Vasúti horror három utazásban –
kizárólag erős idegzetű utasoknak
Hurrá, nyaralunk! Ehhez nem
kell más, mint egy északról kiselejtezett Hanka, Zdenka, Vlado
vagy Zuzka névre elkeresztelt
klímamentes csotrogány, amelyet lánykorában még vasúti kocsinak hívtak, míg ma már csak
koporsónak, s irány a nagyvilág.
Akarom mondani, a munkahely.
Fűszerezzük meg az utazást pár
elmormolt imával, s ha az fent
meghallgattatott, az utas akár el
is juthat a munkahelyére, s még
szerencsésebb esetben haza.
Gyakorló utas lévén, az elmúlt
hetekben átéltem ezt-azt, aminek
ugyan semmi köze sincs a kulturált utazáshoz (de még a kulturálatlanhoz sem), de egy életre szóló
élményhez annál inkább. Vegyenek egy klimatizált mély levegőt
és hallgassák meg.
1. tétel: Helyszín a Rimaszombatot Fülekkel összekötő vasútvonal
egyik, mondjuk Hanka névre elkeresztelt vasúti kocsija. Az egész
táv 40 kilométert kóstál, az átlagos
menetidő 51 perc. Indulás 09.17
órakor. Az út feléig semmi érdemleges, klíma nincs, fokozódó meleg
van, s el is jutunk az ún. kitérőig, ez
nagyjából a táv második harmadának kezdeténél található. Általában
itt találkozik a személyvonat a Pozsony felől érkező gyorsvonattal.
Eltelik 10, 20, 30 perc, de gyorsvonat sehol, csak az egyre elviselhetetlenebb, tikkasztó hőség. A kalauz (mai nevén vonatvezető) lázasan
telefonál, s kiderül, a következő állomáson elváltottak egy váltót. Öt
perc alatt a hiba kijavítva, de jegyzőkönyvet kell az esetről felvenni,
s azt csak a Zólyomban állomásozó
vasúti rendőrök tehetik meg. Hívják is őket, de azok már ebédhez
készülődnek, így várni kell. A diszpécser kétségbeesésében arra kéri
a még kétségbeesettebb kalauzt,
számolja össze az utasokat. Páran
alig pár száz méterre laknak, de
le nem szállhatnak, mert minden
egyes utasért a vasút felel. Mi lesz,
ha rosszul lesz valaki itt a mező és
búzatábla kellős közepén? – kérdezem félve, de válasz nincs, csak
hümmögés. 12.30 – még mindig
ugyanott állunk, mindenkiről szakad a víz. Odakint mintegy 30 fok
van, bent a duplájának tűnik. Végre
megszólal a kalauz telefonja, jön az
ukáz, a vonat tolasson vissza Feledre. De mielőtt ez megtörténne,
a mozdonyvezető előbb egyszerű,
de hatásos mozdulattal, némi ká-

(Érsek Árpádnak ajánlva)
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Megjegyzem
Nem baj,
ha más vagy
Az Isten, amikor elhatározta, megteremti az embert, valószínűleg arra gondolt, hogy a
világ színesben lenne szép. Ez
a történet egykori barátomról
szól, aki egy közönséges, mindennapi ember, de mégis eltért
a sablontól.

romkodás kíséretében félrelöki az
egyik méltatlankodó utast, majd
mielőtt elindul, még kitölti az újabb
menetlevelet. Feleden minden utast
leszállítanak, mondván, Hankának
már a visszaútra kell(ene) indulnia.
Feleden teljes a káosz, egy gyorsvonat (a másik, szemből jövő gyorsvonat a balogfalai állomáson vesztegel, ahol a szerencsétlen utasok
legalább lóbetűkkel elolvashatják
az állomás mind a négy oldalán a
falu nevét államnyelven és magyarul is), s három személyvonat,
valamint annak utasai várnak a sorsukra. Végül autóbusszal érkezem
haza, 13 óra 40 perckor.
2. tétel: A helyzet kísértetiesen
ismétlődik alig két héttel később,
csak a vonatot Zdenkának becézik, délután van, s odakint még
melegebb. Bent szinte elviselhetetlen, a délutáni munkásjárat tömve utassal, köztük két-három éves
gyerekek is utaznak a szüleikkel.
Zdenka is eljut a gortvai kitérőig,
igaz, nem a megszokott mellékvágányon, azon ugyanis egy elromlott tehervonat vesztegel. Kibírhatatlan a hőség, de kitartóan várjuk
a gyorsvonatot, amely ezúttal sem
jön. Eltelik 20, 30, 40 perc, míg a
mozdonyvezető cigivel a szájában
kivágja az ajtót, átvonul a másik
oldalra, s visszajuttat bennünket a
40 perce magunk mögött hagyott
feledi állomásra. Ott már két személy, s a pozsonyi gyors vesztegel.
De végre kinyílik az ajtó, s a félholtra tikkadt emberek levegőt vehetnek. Arra a kérdésre, hogy mire
számíthatunk, se a vonatkísérő, se a
forgalmista nem tudja a választ. De
elakad a tiszolci személy is, amelynek a mozdonyvezetője a másik,
Pozsonyból érkező gyorsvonatban
vesztegel a balogfalai állomáson,
ahol az utasok a bakterház melletti

hűvösben tikkadnak már egy órája. Végül egyik barátom visz haza
autóval, de még eltelik egy kis idő,
amíg meghallom a Feled felől érkező gyorsvonat zaját. Másnap a
már említett, gyorsvonatban rekedt
mozdonyvezetővel csevegek indulás előtt (akkor szerencsére nincs
késés), aki megnyugtat, az sem
lenne csoda az ezen az útvonalon
közlekedő vasúti kocsik és a technika láttán, ha a mezőn landolna
valamelyik szerelvény.
3. tétel: Nyár lévén néha kimozdul
a minimálbérért bőszen robotoló
gömöri emberfajta hazulról, s én
is úgy döntöttem, ellátogatok Budapestre. Odafelé még úgy-ahogy,
igaz, négyszeri átszállással, csekély hét óra alatt abszolváltam a
120 kilométeres távot (pár héttel
előtte autóval 2 óra 10 perc is elég
volt), de hazafelé már nem ment
minden ilyen simán. Hogy elérjem
az utolsó, határról induló buszt,
gyorsvonatra szálltam, amely el is
jutott a gödöllői állami telepig, ahol
valamilyen ismeretlen oknál fogva
elakadt. A kalauzok eltűntek, infó
sehol, majd jó két órás várakozás
után megtudom az egyik portálról, hogy technikai hiba miatt a
vonalon az aktuális járatok 30-40
percet késnek. Mintegy háromórás
várakozás után továbbindulunk, az
utolsó csatlakozás már rég elment,
de Aszód után megjelenik a kalauz, hogy a jegyeket ellenőrizze.
És gyorsvonati pótjegye van, fiatalember? – kérdi savanyú, unott
pofával. A válaszom már nem tűr
nyomdafestéket, így most itt gyorsan befejezem a vasútról és vasúti
(v)iszonyokról szóló nyári gömöri
elmélkedést. De örömmel jelentem,
ha méregdrága taxival is, de hajnali
fél négyre szerencsésen hazaértem.
Juhász Dósa János

Mikor felkerültem középiskolába, akkor még nem tudtam azt,
hogy milyen másnak lenni, mint
ahogyan a barátom sem sejtette.
Sose vettem figyelembe az ember
színét és alakját, számomra mindenki EMBER volt. Az hogy ez
nem mindenki számára természetes, akkor tudtam meg, amikor elítélték a barátomat, csak azért, mert
más volt a bőrszíne és az alakja is.
Szegénynek annyira kínos volt ez
a helyzet, hogy elkezdte magát ő
is utálni. Iskolába se jött sokszor,
mert félt, hogy megint gúny és
nevetség tárgya lesz. Bizony ezt
mindennap megtapasztalta. Kezdett ezért mindent megtenni, hogy
legalább egy picit beolvadjon az
osztálytársai környezetébe. Egy
idő után a viselkedése is megváltozott, másképp kommunikált, és
ez nekem nagyon nem tetszett.
Eltelt két év, már harmadikosak voltunk, s az osztálytársai már
nem is piszkálták a barátomat,
mert a viselkedése már hasonló
volt az övékhez. Nagy barátok
lettek, még bulizgatni is eljártak.
Szomorúan vettem tudomásul,
hogy egy baráttal kevesebb, aki
helyett egy teljesen más ember
született. Már tipikusan olyan
volt, mint az osztálytársai, sőt
még otthon is úgy viselkedett,
ahogy azok. A végén már nem is
tekintett barátjának, de az utolsó
hetekben mégis valami megfordult benne. Bocsánatot kért tőlem,
és elmondta, hogy a környezete
kényszerítette rá a változásra.
Aztán a többi barátjától is bocsánatot kért az eddigi viselkedéséért.
A végén megegyeztünk, hogy nem
az a fontos, ha más és eltér a sablontól. Az ember nem lehet egyforma, sőt az a szép, hogy mindenkinek megvan a maga egyénisége,
azt kell folyamatosan alakítania.
De vigyázzon, sose bántsa meg az
igazi barátait, mert a nehéz időkben csak rájuk számíthat.
Balog Szlavo

hu.rimavskasobota.sk
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Két mérkőzésen nyolc gól és négy pont
A III. liga legutóbbi két fordulójában a rimaszombati MŠK labdarúgócsapata nyolc gólt lőtt, de mindez csak négy pontra volt elegendő.
Bari Jenő védencei a második fordulóban kiütötték a gyetvaiakat, majd
Újbányán már a második 3:3-as döntetlent érték el.

A bajnokság állása:

jdj, fotó: gecse

Egyértelműen a rimaszombatiak voltak az esélyesei a gyetvaiak elleni összecsapásnak, s a gömöriek a Prošovský–Zvara, Botos (85. Balog), Morháč (70.
Miklovič), Ľupták–Uličný, Kalmár, Jass (76. Mészáros), Petrán–Wurczell,
Lovyniuk (85. Dudek) összetételben 200 néző előtt a második félidőben
bedarálták a gyengécske vendégcsapatot. Az első félidőben Kalmár felsősarkos góljával indult be a gólgyártás, a második félidőben aztán Lovyniuk
kétszer, valamint Jass és Ľupták is bevette a vendégek kapuját, kialakítva az
5:0-ás végeredményt.
Újbányán (Nová Baňa) is mintegy 200 néző várta a csapatokat, s a vendégek Vujosevics két góljával a 25. percben már 2:0 arányban vezettek. De a
hazaiak innen tudtak fordítani, a félidő végére kiegyenlítették az állást, s az
50. percben már náluk volt az előny. Igaz, nem sokáig, kilenc perc múlva
ugyanis Vujosevics a harmadik gólját is belőtte, s még az is belefért, hogy
egy sárga lapot is hazavigyen a küzdelmes, változatos mérkőzésről.
A rimaszombatiak a negyedik fordulóban augusztus 26-án, szombaton
16.00 órától a Námestovo csapatát, míg az előrehozott hatodik fordulóban
augusztus 29-én, kedden a vágtapolcaikat fogadják 16.30 órától. Az 5. fordulóban szeptember 3-án, vasárnap Liptóselmecre utaznak.

Ezüstérmet szerzett Figei Tibor a Wroclawban megrendezett Világjátékokon, amelyen 3 500 sportoló vett részt 31 sportágban. Figei
a chanbarában két versenyszámban is tatamira lépett, s kedvenc
versenyszámában, a chocken morote-ban (hosszú kard, kopja) egészen
a döntőig menetelt, ahol japán vetélytársával szemben maradt alul 2:1
arányban, így ezüstérmet szerzett. A másik versenyszámban már az
első fordulóban összekerült a tavalyi francia világbajnokkal,
s vereséget szenvedett.

