Az elmúlt napok
margójára
Mivel lapzártánk idején
(szeptember harmadikán – a
szerk. megjegyzése) még nem
volt hivatalos a választási lista, csak találgathatunk, kik
is indulnak a megyeelnöki
posztért.

Gecse Attila felvétele a Tompa Mihály Református Gimnázium tanévnyitóján készült.
Véget ért a hosszúra nyúlt nyári kánikula (bár uborkaszezonról nem nagyon beszélhettünk), s kellemes őszi idővel karöltve elkezdődött a 2017/2018-as tanév. Városunkban
2 061 diák, köztük 224 elsős foglalta el helyét az iskolapadokban, de ne feledkezzünk
meg a 657 óvodásról sem.

Lapunk idei utolsó nyári számában
még összefoglaljuk a nyár eseményeit
(volt belőlük bőven), s engedjék meg
nekünk, hogy kiválasszuk a nyár rimaszombati magyar hőseit. Páko Mária és a Csillagvirág számtalan helyen lépett fel a két hónap során, míg Nagyferenc Katalin idén is több
kopjafával gazdagította a régiót, így Gombaszögön és Látkán is.
S nem utolsósorban új
kiállítás nyílt a Városháza
Galériában is, ahol öt
fiatal fotós (Bial Balázs,
Kovács Roland, Mikó
Alexandra, Rabec László
és Torma Szabina) mutatja
be a Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet szépséges
világát (a tárlatról bővebben lapunk 7. oldalán
olvashatnak).
Szeptemberben folytatódik az Esték a Gömöri Hírlappal
sorozat. 19-én, kedden 18.00 órától a Városi Művelődési Központ bábtermében az Alterna Színház előadásában tekinthetik meg Az utolsó vacsora és egyéb című
előadást, amely Erdős Virág versei alapján készült.
A népszerű költővel az előadás után Juhász Dósa János
beszélget (a beszélgetés kétnyelvű lesz).

A SMER-SD mindezek ellenére már bejelentette, hogy Ján Lunter vállalkozót támogatja,
aki már hónapok óta büszkén hirdeti pártatlanságát és függetlenségét. Ha ez tényleg így
van, akkor Lunter a kezdetektől fogva tisztességtelen játékot folytat Klusszal és Mičevvel
szemben, akikkel úgymond közösen dolgozott
egy együttműködési memorandum létrehozásán. Ezek után már nem lep meg a Focus ügynökség legutóbbi felmérése sem, amelyet Klus
támadott meg azzal érvelve, hogy az elfogult,
mégpedig Lunter javára. S ebbe a Kotleba-elleni cirkuszba illik Kökény Béla roma aktivista
minap bejelentett indulása is, aki ezt a játékot
egyszer már eljátszotta a 2010-es helyhatósági
választások során, amikor az utolsó pillanatban
visszalépett a SMER-SD jelöltje javára. Újra
megismétlődik az egykori történet?
Még két hónap van hátra a megyei választásokig, s addig még számos meglepetés érhet
bennünket. Foglalkozzunk így inkább az iskolaüggyel, annál is inkább, mivel véget ért
a szünidő, s a diákok ismét visszatértek az iskolapadokba. Szlovákiában mintegy 671 ezer
alap- és középiskolás kezdi el a 2017/2018-as
tanévet, Rimaszombatban 2 061 alapiskolás diákot, köztük 224 elsőst köszönthetünk. De ne
feledkezzünk el a város által működtetett hét
óvodáról sem, amelybe 657 gyereket írattak be.
A város, mint az óvodák, alapiskolák és egyéb
oktatási intézmények fenntartója maximális
odafigyeléssel igyekszik minél jobb feltételeket
teremteni a színvonalas oktatáshoz, s a 14 milliós költségvetésének több mint a felét költi arra,
hogy az egyes intézményekben zavartalanul
folyhasson az oktatás. Mindannyiunk érdeke
ugyanis, hogy mind a diákok, mind az oktatók,
de a nem pedagógiai alkalmazottak is elégedettek legyenek, s bár az iskolaügyi minisztérium
nemes egyszerűséggel elfeledkezett róla, a város a törvény által megítélt hat százalékos béremelést is biztosítani fogja a számukra.
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Mács József emlékére

Életem első dedikált könyvét (A vesztes) neki köszönhetem, s ő volt az első húsvér író, akivel találkoztam. De
életem első ajándékkönyve is a nevéhez fűződik, amikor
megtanultam olvasni, Manci néni, a szomszédasszony,
az éppen akkor megjelent Kétszer harangoztak című
regényét ajándékozta nekem. Akkor talán mindez véletlennek is tűnhetett, de ma már tudom, hogy nem volt
az. Mács József, a felvidéki magyarság élő lelkiismerete
87 esztendős korában elköszönt.

Nyolcadikos voltam, amikor a várgedei alapiskolában az a bizonyos találkozás
történt a nyolcvanas évek elején. A vesztes két kisregényt, a Hasszánt és magát
A vesztest tartalmazta, s tizennégy éves fejjel valószínűleg egyfajta történelmi
ifjúsági regényként olvastam egy hozzám hasonló korú szívósszögi fiatalember
kálváriájáról. Nem biztos, hogy sokat mondott volna a zord történelmi háttér, az
ide-oda csatolások, Trianon és a második világháború borzalmai. Most, utólag
azon is csodálkozom, hogy 1982-ben ez a műve megjelenhetett. Hisz akadt rá
nem egy példa, hogy az írásait, ahogy a könyveit is indexre tették. Mindig is
gazdálkodó, lovas paraszt szeretett volna lenni, de kőműves apja úrnak szánta
– írja A vesztes című regényében, s hiába volt a tiltakozás, az 1931 április 18án Bátkában született Mács Józsefet apja a rimaszombati Egyesült Protestáns
Gimnáziumba íratta be. S amikor 1945-ben a város ismét Csehszlovákiához
került (hisz tudjuk, a győztes mindent visz), arra sem volt rest, hogy az alig pár
méterre lévő szlovák faluba küldje szlovák szóra. Egy olyan szlovák családhoz, ahol még ha törve is, de beszélték a magyar nyelvet. De mielőtt rendesen
elsajátíthatta volna az államnyelvet, már Sárospatakon találjuk, a református
tanítóképzőben. Két, itt eltöltött esztendő után végül Miskolcon érettségizett le,
de a honvágy mégis hazahúzza, s Pozsonyban magyar-történelem-társadalomtudomány szakon szerez diplomát. Mégsem áll tanárnak, hanem az újságírói
pályát választja. Nem kis szó ez az ötvenes években, s nem is igen melegedik
meg a párt lapjában, az Új Szóban, 1956-os kiállása miatt gyorsan kiteszik a
szűrét. Szőke Józsefnek köszönhetően az Új Ifjúságban kap állást, de igazából a
Hét című hetilapban teljesülhet ki újságírói karrierje. Járja az országot (beleértve ebben a cseh országrészeket is), egyre-másra készülnek a korfestő riportjai,
amelyek ma már ennek a korszaknak a legfontosabb felvidéki magyar lenyomatai közé tartoznak, s itt szerkeszti a Fórum című rovatot is. A felvidéki magyarság tragédiája, hogy a rendszerváltás után a Hét is megszűnt többi heti- és
havi lapunkkal, sőt mára a könyvkiadásunkkal egyetemben. Első kötete, amely
szatírákat tartalmazott, még az ötvenes évek közepén jelent meg Vég nélküli
gyűlés címmel (bármennyire is hihetetlennek tűnik, a kommunista pártnak, ha
be is tartatta a három T elvét – mármint támogatni-tűrni-tiltani –, volt némi humorérzéke), ezt még a szlovák olvasók is elolvashatták, s 1964-ben Megbillen
az ég címmel első elbeszéléskötetét is kiadták.
1968-ban, a Prágai Tavasz idején adta ki az Adósságtörlesztés című regényét,
amely először szól a z 1947-es csehországi deportálásokról. Főhőse, Szekeres
Bálint már ugyanabban a cipőben jár, amiben későbbi nagyregényeinek hősei,
Hargitai Gergő vagy Cséplő Hermin. Nem véletlenül nevezi Szeberényi Zoltán
egy lazán összeköthető trilógiának a három regényt, amelynek hősei a mindenkin átgázoló történelem antihősei. A Prágai Tavasz eltiprása után magát az írót
is antihősei sorsára szánják, de Mács a tiltások ellenére is töretlenül járja a maga
útját, s lesz a szlovákiai magyarság élő lelkiismerete. Nincs olyan település,
ahol ne fordulna meg, s Öröködbe, Uram… című tetralógiáját, amelyet Püski
Sándor jelentet meg, személyesen hozta el nekem Balogfalára.
De előbb még megírta a Temetőkaput, a Magasság és mélység című kisregényt,
amelyet betiltottak, s csak a rendszerváltás után jelenhetett meg.
Trilógiának indult, de tetralógiává nemesedett az Öröködbe, Uram…, amely
Gömör és a felvidéki magyarság szenvedéstörténete, amely apja életét dolgozza fel, a dédnagyapa élettörténetétől elkezdve egészen 1987 nyaráig, amikor a
kőműves édesapa, aki szinte már erőszakosan értelmiségi sorsot szán a fiának,
visszaadja a lelkét a Teremtőjének.
Jön még az írói életműben a Trianon harangjai és Az elcsatolt vagon, tagja lesz
a Magyar Művészeti Akadémiának, de amíg Dobos László, Grendel Lajos és
Tőzsér Árpád a Kossuth-díjat is megkapja, neki „marad” a legfontosabb, az olvasók szeretete. Nincs felvidéki magyar író, akinek annyi könyve eljutott volna
az olvasóhoz mint neki. De nem is volt olyan könyvhét Budapesten, amikor ne
találkoztam volna vele, ahogy többször beszélgettem vele a lakásán, s vendégem volt Rimaszombatban és odahaza is.
Mács József nélkül nem ott tartana az így is elerőtlenedett szlovákiai magyarság, ahol még tart. De ha egyszer végleg elfogyunk is, regényei és riportjai által
pontos képet kaphat majd az anyaországi magyarság: voltunk, küszködtünk,
szerettünk egykor mi is, felvidéki magyarok.
Mács József búcsúztatására szeptember 15-én, pénteken kerül sor 13.00 órától
a bátkai református templomban.
Juhász Dósa János, Gecse Attila felvétele

Elhunyt Lévay Tibor

78. életévében visszaadta a lelkét a Teremtőjének Lévay Tibor legendás rimaszombati kórus- és zenekarvezető, zeneszerző, aki generációkkal kedveltette meg a zenét, számos
énekkar és zenekar vezetője is volt. 2010-ben megkapta a
Csemadok Életműdíját is.
Lévay Tibor Rimaszombatban született 1939. december 29-én,
1959-ben érettségizett a rozsnyói pedagógiai középiskolában,
1964 és 1967 között elvégezte a pozsonyi Népművelési Intézet karvezetői tanfolyamát, ahogyan a zenei előadói képzőt is a
Besztercebányai Kerületi Pedagógiai Intézetben. 1959-től nyugdíjba vonulásáig a rimaszombati magyar tannyelvű alapiskolában tanított. 1959-től a Csalogány gyermekkar karnagyaként
működött, 1962-től a Gömöri Népiegyüttes alapítója és vezetője
volt, de ebben az évben lett a Rytmus 5 tánczenekar vezetője,
orgonistája, szaxofonosa is. 1963-ban már a Gömöri Vegyeskar
alapítójaként és karnagyaként, valamint a Gömöri Népi Zenekar
vezetőjeként, hegedűseként és brácsásaként találkozhatunk a
nevével, s mintegy harminc évig vezette a Rimaszombati Városi
Művelődési Központ mellett működő Sobotienka fúvószenekart
is. A Gömöri Vegyeskarral a Kodály Napokon három alkalommal (1972, 1978, 1981) arany-, kétszer (1969, 1984) ezüst-, míg
1975-ben bronzkoszorús minősítést kapott; s 1975-ben ő vezényelte az összesített kórust. A Sobotienka élén Rimaszombat
testvérvárosában, Kolínban a fúvószenekarok Kmoch fesztiválján vezényelhette az 1 380 tagú Európa-zenekart.
1987-től a Barkóca népi zenekar vezetője és brácsása lesz, de az
eltelt évtizedek során nem egy gömöri népdalkörnek (legutóbb
a nagybalogiaknak) nyújtott szakmai segítséget. Neve hosszú
évek óta összeforr a Bona Fide Vegyeskarral is, több verset is
megzenésített a számukra, ahogy tagja volt a Kvarteto éneknégyesnek és alapító tagja a Vass Lajos Kórusnak.
Munkáját megszámlálhatatlanul sok szakmai és egyéb díjjal
ismerték el, 1998-ban megkapta Rimaszombat Város Díját,
2004-ben a Szlovák Köztársaság Ezüst plakettjét, s 70. születésnapján, 2010-ben a Csemadok Életműdíját.
Juhász Dósa János, fotó: Gecse Attila

Augusztus 20-án
a krasznahorkai
várban, az Andrássyak sírboltjában helyezték
örök nyugalomra
hozzátartozói
jelenlétében a
93 éves korában
Springfieldben
(USA) elhunyt
csíkszentkirályi és krasznahorkai Andrássy-Olgyay Erzsébet
grófnő földi maradványait.

Gömöri Hírlap
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Rimaszombatban is elkezdődött a 2017/2018-as tanév

2061 diák lépte át szeptember negyedikén a rimaszombati alapiskolák küszöbét, köztük 224 elsős.
Az óvodákba 657 gyereket írattak be. Ahogy megtudtuk az illetékesektől, az idén is késik a magyarországi oktatási támogatás,
s az első szünet az idén október
végén lesz.
Szeptembertől hat százalékkal
emelkedik a tanárok és a nem pedagógiai alkalmazottak fizetése is.
Bár minderről a szlovák kormány
döntött, az anyagiakat nem biztosította hozzá, így azt az egyes településeknek kell előteremteniük.
Mindez Rimaszombatban mintegy 31 ezer eurós kiadást jelent,
így a város képviselő-testülete a
szeptember 19-én esedékes ülésén kénytelen lesz módosítania
az idei költségvetését is – mondta
el érdeklődésünkre Rigó László
alpolgármester, aki ideiglenesen
az oktatásügyi hivatalt is vezeti.
A pedagógusok mellett emelkedett
a nem pedagógiai alkalmazottak
bére is, januártól négy, szeptembertől pedig további két százalékkal.
De erre készült az önkormányzat,
így ezt az összeget bekalkulálták
az idei költségvetésbe. Míg tavaly

az oktatási intézményekre a projekteken szerzett támogatásokat is beszámítva mintegy 273 ezer € jutott,
az idén ez meghaladja a 453 ezer
eurót.
Az alapiskolák és az óvodák mellett
az idei tanévben is várja a diákokat
a Relax Szabadidőközpont és a Művészeti Alapiskola, előbbibe 846,
utóbbiba 532 gyerek jelentkezett
be illetve felvételizett előzetesen.
Az oktatásüggyel kapcsolatos hír,
hogy a nyugdíjba vonuló Marta
Chovanová helyett referenst keres
az oktatásügyi hivatal (a részleteket megtalálják a város honlapján),
akinek ezúttal is nyugodt és békés
nyugdíjas éveket kívánunk. Az érdeklődők a pályázatukat szeptember nyolcadikán éjfélig nyújthatják be.

nyitottak az OTP bankban, azok a
támogatást megkapják a számlájukra, azok viszont, akik nem nyitottak számlát, legkésőbb december
31-ig vehetik fel, ellenkező esetben
ugyanis az visszakerül a magyar államkincstárba. A pedagógusszövetség minden évben egyszer levélben
értesíti az érintetteket arról, hogy
az oktatási-nevelési támogatás már
felvehető. A Munkaügyi Hivatal
értesíti azon iskolaköteles diákok
szüleit, akik segélyen élnek, hogy
az iskolalátogatási bizonyítványt a
hivatal rimaszombati központjában,
illetve kihelyezett részlegein (Bátka, Almágy) legkésőbb szeptem-

ber 27-ig szíveskedjenek leadni.
Az idei tanévben 63 szünnap lesz
az iskolákban (és az óvodákban), az
őszi szünet október 30-tól október
31-ig tart. Ezt követően a karácsonyi szünetben lazíthatnak a diákok,
amely december 23-tól január 7-ig
lazíthatnak, a félévi szünetre február másodikán, a tavaszi szünetre
Besztercebánya megyében február
19-től február 23-ig kerül sor, s az
utolsó pihenő a húsvéti ünnepek
alatt lesz, amely március 29-től április háromig tart majd.
jdj/amb, fotó: gecse
Világsikert ért el Daniela
Rapavá, a rimaszombati
csillagvizsgáló munkatársa
azon a kiállításon, amelyet
a brit Királyi Fotográfiai
Társaság szervezett.
A fotográfus szappanbuborékot ábrázoló felvétele a
Guardian augusztus 22-ei
számának címlapján is szerepelt, és szerepel a között a
száz fotó között, amelyeket a
nagyközönség elé állítanak
Londonban. Az öt győztest
szeptember 12-én hirdetik ki.

Többen érdeklődtem szerkesztőségünkben, mikorra várható a Bethlen
Gábor Alap oktatási-nevelési támogatásainak folyósítása az idei tanévre, de Jókai Tibortól, a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége
elnökétől azt a választ kaptuk, hogy
ők minden hivatalos, a támogatás
folyósításához szükséges ügyiratot
leadtak, s azok feldolgozása folyamatban van. Azok, akik számlát

Megjegyzem – Sikerek és kudarcok

Lassan előttünk az új tanév. Sokan és sokszor leírták már – főleg a tájainkon –, hogy egyetlen
út van a kitörésre, ez pedig nem
más, mint a tanulás. Ki gondolná, hogy mégis oly nehéz elfogadtatni ezt a már közhelyesnek
vélt gondolatot, hiszen még sok
szülő sem fogja fel ésszel, tényleg
nincs más út, s nem a közmunka,
az „aktivačný” vagy a külföldi
bérmunka, netán koldulás a jövő
útja.

Az elmúlt hónapokban több pozitív
példát is feljegyeztem azzal kapcsolatban, hogy akár a diák, akár
a szülő, vagy még jobbik esetben
mindketten rádöbbentek arra, hogy
a közhely néha igaz is lehet, s bár
van könnyebbnek tűnő út is, talán
mégiscsak érdemes tanulni. Egyik
barátom például az idén végezte el
a konzervatóriumot Kassán, s bár
szerte a régióban kitűnő zenészként
ismerik, nem gondolkodott továbbtanulásban. „A barátnőmmel, – aki
kitanult egészségügyi nővér –,
csak találunk valamilyen munkát
Ausztriában vagy akár egy hajón,
és sikerül összegyűjteni annyi kezdőtőkét, amiből családot tudunk
alapítani” – mondta még a nyár
elején. Ugyancsak meglepődtem,

amikor megtudtam, hogy mégis
jelentkezett a zeneművészeti egyetemre. De egy másik ismerősöm is
három évvel az inaslevél megszerzése után jött rá, hogy többre vágyik, előbb leérettségizett, s újabb
pár évvel később eljutott odáig,
hogy kipróbálta az egyetemet is.
Bár rossz szakpárosítást választott,
a képzőművészet mellett ugyanis
azt a filozófiát, amely nem igazán
érdekelte, s nem is élte túl az első
évfolyamot, de korántsem adta fel.
Egy évet kihagy, s már be is állt
munkába (mert nem igaz, hogy
aki akar, ne találna akár helyben is
munkát), s már tervezi, hogy jövőre újra megpróbálja.
Persze, ezek a kisebbségi példák,
a nagy többség még nem jutott el
idáig. Olyanról is tudok, aki közvetlenül az érettségi előtt adta fel,
s most már kint dolgozik Németországban, s amikor rákérdezek,
hallani sem akar az érettségiről.
Kint az ember képességeire kíváncsiak, s nem arra, milyen papírja
van – üzeni vissza, s nem hagy sok
kétséget afelől sem, hogy nem is
nagyon készül vissza, az ugyancsak EU magjához igyekvő Szlovákiába. De ugyanabba az iskolába
járt egy másik ismerősöm is, aki

másfél év után unta meg az iskolát,
s egyik napról a másikra, tizenhat
évesen odébbállt. „Messze volt az
állomástól az iskola” – volt a közönyös válasz a kérdésemre, miért
is hagyta ott az elektrotechnikus
szakot, holott az eredményei alapján a legjobbak közé tartozott az
osztályban. Igaz, azóta többet találkoztam vele, mint előtte másfél
évig, ugyanis a vasúti ingyenjegy
augusztus végéig megmaradt, s
nem volt olyan nap, hogy ne tűnt
volna fel valamelyik járaton a hasonló cipőben járó haverjaival csatangolva. „Ha nem akar tanulni,
hát én nem erőltetem” – mondta
legyintve egyet az anyja, igaz, a
többi gyereke mellett nem is igen
volt ideje foglalkoznia a csemetéjével, aki csak enni és aludni jár
haza mostanában a szűkös lakásba.
S a végére egy személyes kudarc
(egy másikról majd legközelebb):
„hosszú évek óta tanítok ebben a
faluban, de ilyen eszes roma gyerekkel még nem találkoztam”,
– mondta egyik diákjáról a helyi
iskola igazgatónője, s mivel a fiatalemberrel szomszédok vagyunk,
elfogadta a javaslatomat, és simán
fel is vették a régió egyik legjobb
iskolájába, hotelakadémia szak-

ra. Nagyjából egyetértek ugyan a
szintén a régióból származó honvédelmi államtitkárral, hogy nagy
gondok vannak a szakképzéssel
annak végiggondolatlansága miatt, a hotelakadémia szak az egyik
legmenőbb, ugyanis a turisztika
az egyik legkeresettebb ágazat
Európában, az iskola diákjai már
másodikos-harmadikos korukban
járják Európa elit éttermeit, s a
munkájukra itthon és külföldön is
komoly kereslet van. A fiatalember
két évig bírta, s amíg tavaly még
túlélte a pótvizsgát, az idén már
azt sem. Hiába javasoltam neki és
a szüleinek, hogy nem történt nagyobb tragédia, egy év még nem a
világ vége, hallani sem akar már a
folytatásról, inkább átlép inasiskolába – írja válaszul a felvetésemre
a közösségi hálón a fiú, s fölöslegesen érvelek azzal, hogy ezzel
a döntésével talán elrontotta az
egész életét, a válasz annyi, hogy
„tudom”. „Azt hiszem, minden
rendben van” – teszi fel pár perccel később ugyanott a világhálóra,
s úgy látszik, ezzel egyetért az apja
is, hisz miután találkozunk, csak
annyit mond, talán jobb is ez így.
Sikeres tanévet a kivánok!
Juhász Dósa János
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A hónap műtárgya
Zdenka Schelingová relikviája
Szeptemberben a
rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumban a hónap
műtárgya Zdenka
Schelingová vértanú
relikviája
(csontddarab) lesz,
amelyet a rimaszombati katolikus egyház kölcsönzött a múzeum számára. A relikviát szeptember végéig
tekinthetik meg.
Zdenka Schelingová mélyen hívő, tízgyermekes családban született 1913 szentestéjén az
Alsókubini járásban található Kriva községben.
Plébániájukon 1929-től a Szent Keresztről nevezett irgalmasnővérek szolgáltak, akiknek jelenléte nagyban hozzájárult szerzetesi hivatásának megérlelődéséhez. Vonzotta az úgynevezett
keresztes nővérek feltétel nélküli szeretet irányította élete. Már tizenöt évesen be akart lépni
a rendbe, de előbb ápolónői iskolába és egy radiológiai tanfolyamra küldték. 1936-ban kezdte
meg a noviciátust, ekkor kapta a Zdenka nevet.
A fogadalomtétel után ápolónő lett Homonnán,
majd a pozsonyi kórház radiológiai osztályán.

A kommunista hatalomátvételt követően feloszlatták a szerzetesrendeket, de Zdenka továbbra
is a kórházban dolgozhatott. 1952-ben segített
elmenekülni egy beteg rab papnak, akit a kórházból Szibériába akartak vinni. Zdenka altatót
adott az őrnek, és az éjszaka folyamán néhány
ember segítségével a pap sikeresen megszökött.
Az ügy vizsgálata során Zdenka is gyanúba keveredett. Ennek ellenére néhány nappal később
még további három papot és három kispapot
próbált megszöktetni a kórházból, de leleplezték, és letartóztatták. Kegyetlenül megkínozták,
meztelenre vetkőztetve összeverték. Tizenkét
évre ítélték. Számos börtönt megjárt (így közvetlenül elítélése után Rimaszombatban raboskodott), de mindvégig nagy alázattal fogadta
a kínzásokat és a rossz bánásmódot. A bántalmazások miatt maradandó sérüléseket szerzett.
1955-ben betegsége miatt szabadon bocsátották. A félelem légkörében azonban sem pozsonyi anyaháza, sem a városi kórház nem fogadta
be. Egy nagyszombati barátnője vette magához,
és az ottani kórházban kapott egy ágyat, mielőtt
1955. július 31-én meghalt. 1970. április 6-án
rehabilitálták, és II. János Pál pápa 2003-ban
boldoggá avatta.

Ismét játszunk
a Tompa Mihály Könyvesbolttal!
A nyári kánikula után
ismét folytatjuk már
megszokott játékunkat
a rimaszombati Tompa
Mihály Könyvesbolttal.
Aki sikeresen válaszol
kérdésünkre, bekerül
a sorsolásba, s egy szerencsés 10 eurós könyvutalványt nyer, amelyet
év végéig a boltban vásárolhat le.
A nyári toplista a Tompa Könyvesboltban:
1. Nicola Yoon: Minden, minden
2. Paula Hawkins: A víz mélyén
3. Steve Berry: A tizennegyedik gyarmat
4. Borsa Brown: Az Arab szeretője – „Keleti
szenvedély a magyar nő szemével”

5. Bagdy Emőke, Buda László, Kádár Annamária, Pál Ferenc: Fejben dől el? – Ami rajtunk múlik és ami nem
6. Müller Péter: Részeg józanok – Ötven év
múltán
7. Dr. Domján László: Kincseim
8. Paula Hawkins: A lány a vonaton
9. Belinda Alexandra: Dél ékköve
10. Sylvia Day: Idegen a férjem
Júniusi kérdésünk arra kereste a választ, milyen témát dolgoz fel Farkas Ottó kötete (a választ megtudhatják lapunk hatodik oldaláról).
A könyvutalványt ezúttal Fehér Mária füleki olvasónk nyerte. Szeptemberi kérdésünk:
E hónapban ünnepeljük egyik legjelesebb
költőnk 200. születésnapját. Kiről van szó?
A válaszokat szeptember 18-ig várjuk!

Megemlékezés...
Egy pillanat és mindennek vége.
Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe.
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom,
Szerető szívekben gyász és fájdalom!
		
Szeptember 18-án, halálának első évfordulóján 		
			
szenteljünk egy csendes percet

Styavina Jolán (Rimaszombat)
emlékére
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Szerető családja, ismerősei és mindazok, akik szerették

Katona János
Mese a forgó szélről
és a kakasról
Mikor már Hanva felé közeledtem,
Egy forgószél kavargott messze előttem.
De nemsokára hozzám ére,
És nekem ily képen mutatkozék be.
Forgószél Ábrahám a nevem,
Tornalján lakik a kedvesem,
Név szerint Majoros Ilona,
Ottan lakik a Vasút utcában.
Őhozzá sietek, őhozzá szaladok.
Ezt mondva elindult, minden jót kívánok.
Megkeverte előttem ugyan csak a port,
Én meg beljebb húzván a kalapom,
Felülvén a kerékpárra hogy tovább ballagok.
De kíváncsiság bántotta szememet,
Gondokba mélyedvén, bámultam a szelet.
Amely ily nótaszóval halad tova,
Vajon vársz-e reám, drága Ilona?
Nemsokára oda is ért,
És hát mi történt,
Elmesélem néktek,
Hisz idő van elég.
Bemegy illedelmesen, leveszi a kalapját,
Nyújtsa kézfogásra az ő hideg mancsát.
De hirtelen lámpalázt kapott,
Mivel az ajtón nem kopogtatott.
De azután megszégyenkezett,
És egy kicsit gondolkozva ily szavakba
kezdett.
Forgószél Ábrahám a nevem,
Jöttem megnézni, nincs-e itt a kedvesem.
Nyolc éve Oldalfalán lakom,
Van is ottan nékem igen sok barátom.
De mostan már mégis megszégyelli magát,
Hogy nem látja sehol az ő hű mátkáját.
Egyet üvölt és már kint van az udvaron,
Kérdezi Ilonát, mit csinálsz angyalom?
Hát mit biz én? A seprőt magasra emelve,
Forgószél fejére nagyot koppant vele.
Látod talán hogy a kakast zavarom,
Pedig van a konyhán sok sietős dolgom.
Mindig ide jön föl a verandára,
És én nem győzök csak takarítani utána.
Forgószél Ámbruska nagyot mosolyog,
Fölkapja a kakast s tova elrobog.
Ilonka ujjongva kiabál utána,
Vigyed, vigyed, le se tegyed csak Amerikában.
Azután Ilona bemegy a konyhába,
Örül s ily gondolatok vannak az agyában,
Nékem is lesz már rokonom,
Nagy Amerikában.
(Hanva, 1948)
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1890 és a betléri kastély
A tágabb környék egyik legnevezetesebb látnivalója hosszú évtizedek óta a betléri kastély, amely
Rozsnyótól alig pár kilométerre
található. S miután 2012 tavaszán
leégett a krasznahorkai vár, s azt
a mai napig se újították fel, így
a turisták figyelme még inkább
Betlérre irányult. Tavaly ott forgatták le az 1890 című bűnügyi
sorozatot is, amelyben neves szlovák színészek mellett szerepet
kapott Varga Anikó és Kerekes
Vica is.

Alig pár nappal azelőtt jártunk Gömör egyik legszebb épületében (a
régióban talán csak a tavaly átadott
gácsi várkastély vetélkedhet vele),
hogy egy estére ismét összejöttek
a sorozat hősei. De nézzük, mit is
érdemes tudni a községről és nevezetes kastélyáról.
Ahogy már írtuk,
Betlér mindössze
öt kilométerre található Rozsnyótól,
s a falut bányásztelepülésként már a
13. század végén
említik a krónikák.
A község határában
vasat, rezet és aranyat bányásztak, s
a csetneki Bebek család birtoka volt
egészen a XVI. század második feléig, amikor a krasznahorkai vár
része lett. A község északi végén
áll az Andrássyak kastélya, amely
a 17. század végén várkastélynak
épült, itt lakott az Andrássy család, miután Krasznahorka várát
elhagyta. A kastélyt 1880-ban korszerűsítették eklektikus stílusban,
annak teljes régi berendezése megmaradt. A kastélyban több híres
Andrássy is élt és nevelkedett, így
Andrássy Gyula miniszterelnök
is, aki az 1867-es kiegyezés egyik
letéteményese volt, s talán nem
véletlen, hogy a kedveseként em-

legetett Erzsébet királynő portréja
és Deák Ferenc portréja is megtalálható a híres vadásztrófea-gyűjteménnyel és barokk könyvtárával
egyetemben. A kastélyt gyönyörű
57 hektáros angolpark veszi körül
tóval, vízeséssel, kúttal, az egykori
könyvtár és állatkert épületeivel.
Az állandó kiállítás mellett (amelyet szlovák és magyar tárlatvezetővel is meg lehet tekinteni), több
alkalmi kiállítás is várja a turistákat, így itt helyezték el ideiglenesen
a krasznahorkai vár kápolnájából
kimentett Serédy Zsófia múmiáját,
ahogy megtalálhatók az 1890 című
sorozat szereplőinek ruhái is.
A betléri kastély a nyári időszakban
naponta látogatható 9.30 órától
18.30 óráig.
jdj, fotó: a szerző és archív

Zeherjén folytatják a templom felújítását
Zeherje 14. században épült
temploma – amelynek tornya a
kétezres évek elején leomlott –, az
elmúlt években alapos megújuláson esett át, pályázati támogatásoknak köszönhetően az elmúlt
években fokozatosan megszépült,
s a rekonstrukciós munkák az
idén ősszel is folytatódnak.
2012-ben sikerült a községnek a
templomot saját tulajdonba vennie,
amely pozsonyi építészhallgatókkal együttműködésben kidolgozott
tervek szerint a gömöri gótikus út
egyik fontos megállója lenne. Az
épület folyamatos megújuláson
megy át, 2015-ben megújult a tetőzete, amelyre a község a kulturális minisztériumtól 14 ezer eurós
támogatást kapott. Tavaly újabb
11 ezer eurós, míg az idén további 4 ezer eurós támogatás érkezett
– mondta el lapunk érdeklődésére
Ružena Gembická polgármesterasszony. Ezekből a pénzekből
újul meg a templom homlokzata, s
megerősítik a templom alapzatát is.

A község más pályázatai is sikeresek voltak, így három újabb kamerát vesznek, amelyet rákapcsolnak
a már működő kamerarendszerre.
Az új kamerákra a község a belügyminisztérium pályázatán szerzett
2 300 eurót. A tervek szerint az
egyiket a község elején, a másikat
az autóbuszmegálló mellett helyezik el, míg a harmadik a most
kialakítandó új parkocskát vigyázza majd. Még az idén befejezik a
kultúrház felújítását is, amelyre
szintén a pénzügyminisztériumtól
kaptak 3 ezer eurót, s amelyből a
szociális helyiségeket és a konyhát
újítják fel. Új kaput kap a park is,
amelyre a megyei önkormányzat
adott 1 300 eurós támogatást.
„Mivel műemléképületről van szó,
így mindent az eredeti technológiák
szerint kell felújítani, például elengedhetetlen az oltott mész használata” – teszi hozzá Gembická,
akitől azt is megtudtuk még, hogy
a felújítási munkák az ősszel folytatódnak, amikorra véget ér a kánikulai időszak. A jövőben szeretnék

az épületen az ajtókat és az ablakokat is kicserélni, hogy később a
templombelsőt is megújíthassák.
A polgármester reméli, hogy az
épületet nemcsak istentiszteletekre
veszik igénybe, hanem akár kulturális rendezvények, például koncertek megrendezésére is, hisz kitűnő
az épület akusztikája.

Zeherje több regionális szervezet
tagja, így a Rimava-Rimavica mikrorégiónak és a MAS-Malohont
akciócsoportnak, amelyekkel közösen több rendezvényt (Föld napja, gyereknap, falusi vigadalmak)
szerveznek.
Kép és szöveg: Martin Ambróz
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Kerényi Éva, Farkas Ottó és Csordás János új könyveiről
Teljesen vakvágányra került az
elmúlt években a honi könyvkiadás, amíg a rendszerváltás
utáni évtizedekben még rendszeresen be lehetett szerezni a
felvidéki magyar könyvkiadók
kiadványait, mára gyakorlatilag teljesen leépült a hazai
magyar könyvkiadás, s ember
legyen a talpán, ha a világhálón felfedez egy-egy szlovákiai
magyar kiadványt. Gömörben
az elmúlt hetekben három új
és nagyon fontos kiadvánnyal
is gazdagodtunk, Kerényi Éva
egykori gömöri fürdőket bemutató kötete mellett Farkas
Ottó és a napokban 60. születésnapját ünneplő Csordás
János egy-egy munkája megjelent.
Igaz, mindhárom némileg kalandos úton, Kerényi Éva könyvét
a magyarországi, de vezetője,
Csipka Rozália révén gömöri
kötődésű Siker Kiadó jelentette
meg, Farkas Ottó a Regélő Múlt
Polgári Társulás, míg Csordás
János szintén egy magyarországi
kiadó (united p.c.) közreműködésével adta ki legújabb munkáját. A terjesztés ugyancsak ad
hoc módon, a szerzők közreműködésével történik, s szerencsésnek mondhatja az magát, aki
végül hozzájut ezekhez, a régió
történetéhez annyi adalékkal
szolgáló kötetekhez.

Kerényi Éva rimaszombati történész immár második kötete
ezúttal nem a békeidők rimaszombati hétköznapjaiba (Az
akáclombos város) nyújt bepillantást, hanem a XIX. század
második felében felélénkülő
fürdőéletbe. A kötet anyagát a
szerző nagyon szerencsés kézzel három részre bontja, s előbb
a magyarországi fürdőéletet vázolja fel, majd megérkezik Gömörbe, s végül az egyes fürdőhelyeket látogatja meg. Ezeknek
a többsége ma már csupán az

emlékezetben él, van, ahol már
az épületeket is elbontották, s
van, amelyik figyelmezteti az
adott települést, nagyon rosszul
sáfárkodott a rá bízott örökséggel. Ajnácskő, Várgede, Lévárt,
Csízfürdő, Rozsnyó, Nagyrőce,
Jolsva, Dobsina – volt időszak,
amikor százával-ezrével jártak
ezekbe a községekbe gyógyulás
vagy esetleg csak kikapcsolódás
után vágyakozva akár messzi
tájakról is. Ezek közül egyedül Csízfürdő él és virul – itt
még ma is megáll a gyorsvonat
–, az ajnácskői fürdőről már a
környék lakosai sem tudnak, az
egykori cseviceforrás is elapadt,
ahogy a várgedei fürdő egyre inkább szétmálló épületén is csak
egy telefonszám jelzi: az épület
(még) eladó. Kerényi Éva alapos munkát végzett, s nagyon
jó stílusérzékkel is megáldotta a
Sors, a könyvet nemcsak a történészek, hanem a laikus is élvezettel olvashatja, amelyben megelevenedik a dicső múlt, s amíg
olvassuk az egyes fürdők leírását, ha virtuálisan is, szinte mi
is szétnézhetünk egy-egy képzeletbeli látogatás erejéig. Sokan
beszélnek ma elszegényedett, de
természeti kincsekben még mindig olyannyira gazdag tájainkon
a turizmus fontosságáról, s némi
fantáziával és bátorsággal talán
egyes fürdőhelyekbe akár még
életet is lehetne lehelni talán. A
határ túloldalán erre már sok helyen rájöttek, lásd. Bükkszéket,
Mezőkövesdet,
Egerszalókot
vagy Tiszaújvárost, ahogy Kurinc is a reneszánszát éli manapság.

Az egykor újságíróként kenyerét
kereső Farkas Ottó nyugdíjasként nem kis vállalkozásba fogott, feldolgozni a mítoszokban,
mesékben és élet írta történésekben gazdag Medvesalja rég- és
közelmúltját. Mivel kiadóra nem
akadt, létrehozta a Beszédes múlt
könyvek sorozatot, s ha nem is

kis szellemi és anyagi tőkét is
belefektetve, de már a kilencedik munkájánál jár (ahogy a sorozatban jelent meg Zagyi József
visszaemlékezése is), nem is
beszélve a különösen hiánypótló
útirajzáról (ez ugyancsak ihletet
adhat a falusi turizmus fejlesztéséhez), amely a Bagolyvártól
a Baranta-völgyig barangolja be
Medvesalját és tágabb környékét. A most megjelent Keserves
nászút című oral history-ja egy
máig ki nem beszélt időszakot, a
hetven évvel ezelőtti kitelepítések gömöri eseményeit dolgozza
fel a még elő (vagy már közelmúltban elhunyt) szemtanúk
visszaemlékezései alapján. Bár
alig akadt olyan család, amelyik
ne lett volna érintett az akkori
tragikus történésekben, bizony
nagyon sokan még évtizedek
múlva sem voltak hajlandóak
beszélni az akkori történésekről,
ugyanis féltek. Ahogy például
jómagam sem tudtam meg semmit nagyapámék kálváriájáról,
s amikor sokadszor kérdeztem
rá, miért is sántít a faluban csak
Csámpásként hívott nagybátyám, apám mindössze annyit
mondott, mert lefagyott a lábujja
a vagonban. Nagybátyám halála
után a hagyatéka között találtam
egy családi fotót, amely Kralupy
nad Vltavou-ban készült 1948ban. Amíg a család zöme később hazajött, a minap elhunyt
nagynéném ott ment férjhez, s
amikor a kétezres évek elején találkoztunk, nemhogy a gyerekei
nem tudtak magyarul, de már ő
is csehül válaszolgatott a kérdéseinkre. Sok-sok hasonlóan szomorú, mégis felemelő történetet
tartalmaz Farkas Ottó megkerülhetetlenül fontos kötete, amelynek már készül a folytatása is
Az iglói levél címmel.

Amíg Farkas Ottó újságíróként
kereste a kenyerét, a rimaszom-

bati Csordás János (aki a napokban ünnepli 60. születésnapját) építésügyi hivatalnokként
(jelenleg a rimaszombati Városi
Hivatalban). Mindezek ellenére
nemcsak engedélyek kiadásának
szignálására használta a töltőtollát, hanem középiskolás kora
óta rendszeresen ír. Elbeszéléseket, helyzetképeket, közéleti
mozaikokat. A kilencvenes évek
elején betársult a Gömöri Hírlapba jegyzetírónak. Első kötetét
Árnyékos oldalon címmel még
a Madách Kiadó adta ki, később
már egy magyarországi maszek
kiadónál jelentek meg rendelésre a munkái (ennek árnyoldala,
hogy egy-egy kötetét alaposan
kitartják árából), s így olvashattuk a Kívül a körön című elbeszéléseit tartalmazó munkáját, s
a napokban megjelent Lelkesedés és kiábrándulás című kötetét, amely a Gömöri Hírlapban,
főleg a kilencvenes évek első felében megjelent velős meglátásait tartalmazza. Ahogy kiderül,
annak idején Rimaszombatban
is nagy-nagy lelkesedés övezte
az ún. rendszerváltást (amelyről ugye mára kiderült, hogy
szimpla gengszterváltásról volt
szó), de a lelkesedésből csupán
a szabadrablás maradt, s a régió
totális leépülése, vagyis leépítése. Vagyis mindent összegezve,
a totális kiábrándultság. Ezt fogja meg nagyon pontosan Csordás János új könyve, amelyet a
szerző más munkáival (Félúton,
Rimaszombat a városrombolás
jegyében) akár a világhálón is
elolvashatnak. Ahogy Csordás
Jánostól megtudtuk, Korszakalkotás címmel jövőre szeretné
megjelentetni trilógiáját, amely
magába foglalná Az akadálytalan boldogság évei (1960–1966),
a Nagy Korszak (1966–1972)
és a Gimnáziumi éveink (1972–
1978) című regényeit. A szerzőnek a kerek jubileumhoz önző
módon sok-sok termékeny esztendőt kívánunk még, s jó lenne,
ha ezeket a kilencvenes években
elkezdett közéleti „szószaporításait” újfent folytatná, hisz a téma
még mindig Rimaszombat utcáin hever.
Juhász Dósa János

Gömöri Hírlap

A Cseres-hegység Tájvédelmi Körzet fotókon
A Cseres-hegység Tájvédelmi
Körzet Közép-Szlovákiában található, területe 167,71 km². A területén nemcsak rengeteg értékes
növény- és állatfaj él, nemcsak
számos egykori vulkán tarkítja,
hanem több tehetséges fotós is
dolgozik azon, hogy a táj értékeit
megörökítse. Ötük képeiből nyílt
a minap tárlat Rimaszombatban,
a Városháza Galériában, amely
szeptember végéig tekinthető meg
munkaidőben.
Elfogult vagyok, mivel magam is
e tájvédelmi körzet területén élek,
így inkább idézném a Wikipédiát:
„A Cseres-dombvidék (Cerová vrchovina) Tájvédelmi Terület Közép-Szlovákia déli részének azonos
megnevezésű hegyláncának a területén fekszik. A térség Szlovákiában
egyedülálló és megismételhetetlen
terület, ugyanis a kialudt vulkánok országa. A tájvédelmi területet
1989-ben nyilvánították védett területté. A Tájvédelmi Terület igazgatósága Rimaszombatban székel.
A Cseres-dombvidék az élettelen
természet alkotta értékek miatt jelentős. Geológiai skanzennek is nevezhetjük. Vulkáni kúpok néhány
példányával (Ragács, Nagybucsony), kipreparált füstnyílásokkal

(Ajnácskő vára), valamint lávatakarókkal és áramlatokkal találkozhatunk (Pogányvár)). A Cseres-dombvidék Tájvédelmi Terület nagyon
értékes és érdekes élő természettel
rendelkezik. Az erdők a természetvédelmi terület 60 százalékát teszik
ki. A faösszetételen melegkedvelő
fafajták vannak túlsúlyban, mint a
kocsányos és kocsánytalan tölgy.
A területen eleddig mintegy 1 250
növényfajt azonosítottak”. Nos, en�nyi talán elég is ahhoz, hogy mindazok, akik még nem jártak erre, kedvet
kapjanak egy kiadós gyalogtúrához.
De ha ez sem lenne elég kedvcsinálónak, ajánlom, nézzék meg a most
megnyílt fotókiállítás, amely mintegy harminc kép segítségével nyújt
ízelítőt erről a varázslatos tájról.
A kiállítás a Csemadok Ajnácskői

85. születésnapját
ünnepelte Eva Rysová

GH-52/17

Juhász Dósa János, fotó: archív

Most Bial Balázs, Kovács Roland,
Mikó Alexandra, Rabec László és
Torma Szabina képeit nézhetjük
meg. Van, aki még csak gimnazista,
mint Bial Balázs (a fentebb említett
Bial Gyula fia), de nem egyszer találkozhatunk vele munka közben az
ajnácskői vároldalon, Rabec László
és Torma Szabina tanáremberek,
Rabec László fotóival több kötetben

Hirdetés:

Pozsonyban találkoztunk,
amikor a 80. születésnapját ünnepelte, s kíváncsi
voltam, ki is az a színésznő,
aki Ajnácskőn született,
Losoncon nevelkedett, s
Pozsonyban a hatvanas
években lett az Új Színpad
sztárja.
Egy nagyáruház kávézójában vártam rá, ahol ő szólított meg, s amikor ráeszméltem, hogy ő az,
szinte elhagyott a lélegzetem. Legalább húsz évet letagadhatott volna a
korából, s a több mint egy óra alatt, amit rám szánt, többnyire magyarul beszélgettünk. Számára ez természetes volt, hisz Ajnácskőn megtanult magyarul, s bár hatéves korában Losoncra költöztek, akkoriban
még ott is természetes volt a magyar szó. Eljátszhatta a szlovák és a
világirodalom legszebb szerepeit, volt Gertrud, Olga, Beatrice, Kleopátra, Heléna, játszott Spiró György Szappanoperájában, ahogy az Új
Színpad musicaljeiben, így a Hegedűs a háztetőnben, a Fagyapóban,
de az Alul semmiben is. S amikor találkoztunk, épp akkor készülődött
kíváncsian egy szappanoperára. Nos, azóta tudjuk, a Bor, mámor, szerelem óriási siker lett, amelyben Éva asszony Ivan Letkoval közösen
egy idős párt alakítanak, akik nagyon gyorsan a közönség kedvenceivé
avanzsáltak. Mivel a valódi férje már meghalt, s fia a családjával Kanadában él, többnyire magányosan éldegél, de a modern technikának
köszönhetően már napi kapcsolatban vannak. Losoncra ellátogatok
édesapám sírjához, de Ajnácskőn, amióta elköltöztünk onnan, nem
voltam – mesélte, s még hozzátette, pedig szívesen megnézné még
egyszer a települést.

Alapszervezete és a rimaszombati
Turisztikai Információs Központ
szervezésében jött létre, s ezúttal öt
helyi fotós képeit tette közszemlére.
Azért írom, hogy most öt, ugyanis az
elmúlt években Ajnácskőn már több
kiállítást is szerveztek, amelyen például Bial Gyula, valamint id. és ifj.
Ádám Sándor is közszemlére tette
már a képeit.
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is találkozhattunk már, ő illusztrálta
a füleki Rácz Boglárka első verseskötetét is. Kovács Roland és Mikó
Alexandra szintén a táj szerelmesei,
Roland rendszeresen vezet kiránduló csoportokat, szinte minden régiós
akción ott van, míg Alexandra, a
helyi Csemadok alapszervezet elnökeként nem egy kirándulást szervezett már, hisz ahogy vallja, nagyon
fontos, ne csak a tengert ismerjük
meg, hanem észrevegyük azt is,
ami körülvesz bennünket. Nagyon
hiszek benne, hogy ez a kiállítás is
segít abban, hogy olyanok is felkerekedjenek s tegyenek egy gyalogtúrát a Cseresbe, akik bár itt laknak
a közelben, eddig nem fedezték fel
ezt a gyönyörű vidéket. A kiállítást
Szamos Zsuzsanna nyitotta meg, aki
maga is ott nőtt fel, s az ajnácskői
alapszervezet elnökeként évtizedekig szolgálta a közt (a „zenei aláfestést” Foglár Gábor biztosította megzenésített versek tolmácsolásával).
Aki nem ismeri a vidéket, de legalább képek segítségével szeretne
kedvet kapni hozzá, az okvetlenül
látogasson el a Városháza Galériába.
De annak is forrón ajánlhatjuk, aki
csak remekmívű tájképekben szeretne gyönyörködni.
jdj, fotó: gecse

hu.rimavskasobota.sk
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Szeptember 07.: Natálka –
színházzal az extrémizmus ellen
A Szlovák Nemzeti Színház szeptember
hetedikén, csütörtökön 18.00 órai kezdettel a rimaszombati Városi Művelődési Központ bábtermében bemutatja
a Natálka című dokumentumdrámáját
Bárdos Judittal, Marek Kolenoval és Richard Autnerral az egyes szerepekben.
A dokudráma főhőse Natálka, egy kétéves
kislány, aki egy roma telepen lakik a szüleivel. Az életüket négy rasszista fiatal zavarja meg, akik Molotov koktélt
dobnak a házra, amelyben élnek. A 2009-ben Csehországban ténylegesen
megtörtént eset (de hasonlóra Magyarországon is több alkalommal volt példa) előzményét és annak utóhatásait meséli el a dráma, amelyet a Szlovák
Nemzeti Színház az ország számos településén bemutatott már, s amely –
közeledvén a megyei választások –, ismét egyre aktuálisabbnak tűnik.

Szeptember 09.:

XIII. Czinka Panna Fesztivál Sajógömörön

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya a Gömör-Kishonti Művelődési Központtal és a
helyi Községi Hivatallal karöltve
szeptember 9-én, szombaton tizenharmadik alkalommal rendezi
meg a helyi kultúrházban a Czinka Panna Fesztivált, amellyel a
falu híres szülöttére, Czinka Panna cigányprímásra emlékeznek.

A rendezvény 16.00 órakor Czinka Panna mellszobrának megkoszorúzásával indul, ezt követően kerül sor az ünnepi műsorra, amelyben fellép Páko
Mária és a GitárosSokk, Lukáč Galamos Erzsébet és Tankó István aranykoszorús nótaénekesek, valamint Botos Béla Bumbi és népi zenekara.

Szeptember 14.:
Ünnepel a Gömör-Kishonti Múzeum
Szeptemberben ünnepli alapításának 135. évfordulóját a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum, amelyet 1882 szeptember
harmadikán alapítottak. Ebből az
alkalomból szeptember 14-én, csütörtökön 15.00 órai kezdettel jubileumi kiállítás nyílik, amely bemutatja a múzeum 135 éves történetét, s ez
alkalomból mintegy 60, a múzeum életében jelentős és különleges műtárgyat állítanak ki.
Az ünnepi megnyitón közreműködik Adriana Antalová hárfaművész, a Szlovák Rádió szimfonikus zenekarának művésze.

Szeptember 15.:
Jótékonysági koncert Bátkában
A Bátkai Református Egyházközség és a Csemadok Bátkai
Alapszervezete közösen szervezi
meg szeptember 15-én, pénteken
17.00 órai kezdettel László Attila
jótékonysági koncertjét a bátkai
református templomban.
Az adományokat a református
templom tornyának a helyreállítására fordítják.
Hirdetés:
• Eladó hat áras kert Rimaszombat határában. Ár megegyezés szerint.
Tel: 0907/830 313 				
GH-40/17

Szeptember 09.:
Falunap Almágyban
Gazdag programmal várják a falubelieket, az
elszármazottakat és a régió lakosságát szeptember 9-én, szombaton az almágyi falunapon, amelyet jó idő esetén a szabadtéri színpadon, eső esetén pedig a helyi kultúrházban
rendeznek meg.
A kultúrműsorban a helyi óvoda és alapiskola
diákjai mellett fellépnek a helyi folklórcsoportok, ahogy a két testvértelepülés, Egerszalók és
Hangony csoportjai is. A nap sztárvendége Bódi
Csabi és a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes lesz.
Az idén sem maradhat el az öregfiúk mérkőzés
(ezúttal a hazaiak ellenfele a salgótarjániak lesznek), ahogy a gyerekeket is számtalan szórakoztató program (arcfestés, ugrálóvár, lovaglás, kézműves foglalkozások, táncház) várja.

Településünk értékei

A Felvidéki Értéktár Bizottság és
a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet (a Csemadok szakmai
háttérintézménye)
pályázatot
hirdet Településeink értékei címen.
Regisztrálni szeptember 20-ig lehet a www.intezet.sk oldalon.
A pályázat célja:
– a felvidéki magyar nemzeti és helyi értékek felfedezése, regisztrálása,
dokumentálása, feldolgozása, rendszerezése, e tudásanyag megismertetése
közösségünkkel, s annak megőrzése a következő generációk számára
– fontos, hogy a résztvevők megismerjék és dokumentálják saját településük, régiójuk értékeit, valamint alapvető ismereteket szerezzenek a Felvidéki Értéktárban és a Felvidéki Településmustrában nyilvántartott értékeikről
A pályázatra a Felvidéki Települési és Tájegységi Értéktár Bizottságok jelentkezését várják a szervezők. Tájegységi értéktárak esetében, megjelölve a tájegységi értéktárat azok a települések is jelentkezhetnek, amelyek a
tájegységi értéktárban jegyezve vannak. A kiíró a 2017. szeptember 20-ig
megalakuló, és magát addig a FÉB-nél bejegyző értéktár bizottság pályázati
regisztrációját elfogadja.
A pályázatba regisztrálni kell, a regisztráció határideje és helye: szeptember 25., www.intezet.sk honlapon: Pályázati felhívás » Településeink
értékei » Felhívás, regisztráció, információk.
A pályázat folyamatos, futamideje: 2017. szeptember 25.–2018. január 30.
A pályázónak ez idő alatt két feladatsort kell elvégezni. Egy-egy pályázó
több feladatot is megpályázhat:
1. a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet Felvidéki-településmustra adatbázis összesítője alapján (szabad választásuk szerint) kell feldolgozni és
feltölteni a pályázó településeinek a településmustrából hiányzó adataikat a
következő kategóriákban:
• Hagyományok (Felvidéki értéktár)
• Jelek (Emlékhelyek a Felvidéken/Rendezvények, ünnepélyek)
• Közösségek: (Csemadok alapszervezetek/Csemadok művészeti együttesek)
• Személyiségek: (Jeles felvidéki személyiségek/Népi iparművészek, kézművesek)
• Az adatbázisokba már korábban feltöltött, de kiegészítésre szoruló adatok
feltöltése (pl: szövegi részek).
2. Dédapáink, nagyapáink emlékezete korabeli fényképeken.
(A fotókat ismertetővel kell ellátni. A fotók besorolásba kerülnek a Csemadok fotó adatbázisába.)
Témakörök:
• egy-egy település amatőr együttesei (néptánccsoportok, színjátszó csoportok, zenekarok, stb.)
• (nép)viseletek, népszokások
• Csemadok szervezetek tevékenysége 1949–1990 között
• a település régi épületei
• történelmi évfordulók (1-2. világháború., stb.)

Gömöri Hírlap

Három forduló során tizenhárom gól
A rimaszombati MŠK III. ligás csapata szinte több gólt lőtt hat forduló során, mint tavaly
az egész évadban. Bari Jenő védencei előbb
idehaza a námesztóiakat és a vágtapolcaiakat
iskolázták le, majd egy hatost szórtak a liptóselmeciek otthonában, így hat forduló után
vezetik a bajnokságot.
Az augusztus huszonkilencedikei állami ünnep
miatt hétközi fordulót is rendeztek a III. ligában,
így Batyiban két mérkőzést is láthatott az egyre
népesebb létszámú nézősereg. Előbb a námesztóiakat (Námestovo) fogadták a rimaszombatiak,
akiket Ľupták két, valamint Vujosevics és Jass
góljaival 4:1 arányban legyőztek, majd a két éve
még II. ligás vágtapolcaiak (Teplička nad Váhom)
következtek az előrehozott 6. fordulóban, akiket
3:1 arányban győztek le a batyiak, mégpedig Vujosevics két és Ľupták góljaival.
Az 5. fordulóban a liptóselmeciek (Liptovská
Štiavnica) következtek idegenben, de a sokkal
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19-én Kálnóra utaznak a listavezető batyiak.
Hadd jegyezzük meg, hogy a Szlovák Kupa 3.
fordulójában, szeptember 12-én, kedden 16.00
órától a II. ligás liptószentmiklósiak szerepelnek
Ajnácskőn.
A bajnokság állása:

jobb erőkből álló vendégcsapatnak nem okozott
gondot a hazaiak kiütése, s végül Vujosevics
triplájával, Botos két találatával, amelyhez még
Zvara is csatlakozott ráadásnak, 6:0 arányban
győztek.
Legközelebb a hetedik fordulóban szeptember

jdj, fotó: gecse

Szeptember 17.:
Kerékpárverseny Kishont körül

Régiónkban, augusztus második felében több fontos rendezvényre is sor
került. Az idén Gesztetében került sor a Gömöri Magyarok Kulturális
Ünnepélyére, amelyen díszpolgári címek (Mátrahegyi Ágnes, Mede Gyula,
Albert Éva, Balog Zoltán, Csank Matilda, Csont Erzsébet, Tóth Sarolta,
Mede Margit és posztumusz Gregor Mária) átadására is sor került.
Ajnácskőn tizennegyedik alkalommal
rendezték meg a Váraljai Népművészeti
Fesztivált, amelyen
az idén nyitottak a
fiatalok felé is, s a
szabadtéri színpadon
megtartott rendezvényt a helyi és balogfalai fiatalokból
álló Ramses koncertje zárta. Másnap az
altemplomban régi
ajnácskői fotókból
nyílt kiállítás.

Szeptember 17-én vasárnap negyedik alkalommal kerül megrendezésre az őszi kerékpáros körverseny, amely 10.30 órakor rajtol a rimaszombati Fő térről, s Nagytöréken, Rimakokaván, Rimabányán, Klenócon, Nyustyán és Felsőpokorágyon át érkezik vissza Rimaszombatban
kb. 12.40 illetve 13.45 tájékán. A versenyzők két távra nevezhetnek, a
hosszabb 120, illetve a rövidebb 70 kilométeres távra.
Bővebb infó: www.okolomalohontu.sk

Október 06.:

Varnus Xavér koncertje Losoncon
Világhírű vendége lesz október hatodikán, pénteken a nemrég felújított losonci zsinagógának, ahol Varnus Xavér ad
fiatal barátaival koncertet, amelynek
keretében ismert filmzenék (Rómeó
és Júlia, Volt egyszer egy vadnyugat,
Schindler listája, Csillagok háborúja,
James Bond, Titanic, 14921) hangzanak
el.
Jegyek elővételben Losoncon a Városi Turisztikai Központban, a Priorban, a Kvety
3 Virágom-ban illetve Duray Évánál és Demecs Andreánál (0918/878 230) kaphatók.

A Bátkai Alapiskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából
szervezett rendezvénysorozat
záróakkordjaként időkapszulát
helyeztek el az iskola épülete
előtt. Az iskola emléktárgyait tartalmazó időkapszula elhelyezésér
a falunap keretében került sor.
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