Az elmúlt napok
margójára
Vihar egy pohár vízben. Csak így
lehet nevezni az elmúlt hetekben
lezajlott újabb kormányválságot,
amelyet a Szlovák Nemzeti Párt
elnöke, Andrej Danko okozott felelőtlen politizálásával.

Szeptember 28-án, csütörtökön, Tompa Mihály születésének 200. évfordulóján
11.00 órakor ünnepélyes keretek között átadásra kerül a megújított Tompa tér.

A hűvös idő ellenére is több ezren mulattak önfeledten a SzeptemberFeszten,
a szabadtéri színpadon, ahol a Bon Bon együttest a több mint öt évtizede elnyűhetetlen
Neoton Família követte legnagyobb slágereivel.
Kresnye András felvétele

Alapításának 135. évfordulójára emlékezett a Gömör-Kishonti Múzeum,
amely Legek címmel nyitotta meg
jubileumi tárlatát.
Gecse Attila felvétele

Szeptember 15-én szülőfalujában, Bátkában
utolsó útjára kísérték a 87. életévében elhunyt
Mács József írót, a szlovákiai magyarság
„élő lelkiismeretét”.
Pósa Homoly Erzsébet felvétele

Szeptemberben ismét Gömör-Kishonti Vásár
35. alkalommal kerül megrendezésre a Gömör-Kishonti
Vásár Rimaszombat városában (Fő tér, SzNF és Jánošík
utcák), amelyre szeptember 29-én és 30-án (pénteken és
szombaton) várják az érdeklődőket gazdag programsorozattal.
A Fő téren és az SZNF utcában elsősorban használati cikkek és népművészeti tárgyak árusítására kerül sor, míg a
frissítős standokat a Jánošík utcában állítják fel. A vásárra az engedélyeket szeptember
ötödikétől lehet biztosítani a Városi Hivatal (Svätopluk u. 5.) épületében. Bővebb infó
a 047/560 46 65, és a 047/560 46 85-ös telefonszámokon. A frissítős standok kötelesek
beszerezni a Regionális Közegészségügyi Hivatal engedélyét is.

Ahelyett ugyanis, hogy elismerte
volna jelöltjük alkalmatlanságát az iskolaügyi miniszteri posztra, a lehető legalkalmatlanabb időben,
amikor útjára kellett indítani az új tanévet, több hétig
feszültségben tartotta a koalíciós partnereit. Lehet,
hogy csak az volt a célja, hogy elterelje a figyelmet
arról a többmilliós csalásról, amelyre a kutatásokra
szánt pénzek elosztása kapcsán derült fény, de a valóságban annyira amatőrként viselkedett, hogy válságba sodorta a kormányt és a koalíciót, míg a saját
pártja szavahihetőségét sikerült lenulláznia. Vagyis
még az a vihar se volt tisztességesesen megszervezve. Ahogy az egyik politológus nyilatkozta, Danko
úgy viselkedett mint pezsgőtabletta a vízben, amelyik előbb a víz felszínén pezseg, míg csak el nem
fogy, s a végén teljesen eltűnik a víz felszínéről.
A Danko kapitány által bemutatott színházi előadás
sikeresen elterelte a figyelmet a megyei választásokról, pedig már lezárult a nevezési határidő, s így azt
is tudjuk már, hogy a megyében hihetetlen létszámú jelölt akar megyefőnök illetve megyei képviselő lenni. Tizenheten jelentkeztek a megyefőnöki és
negyvenkilencen a képviselői posztra. Különösen
izgalmasnak ígérkezik a harc a magyar választók kegyeiért, hisz a négy MKP-s és hat Most-Híd-as jelölt
(ez utóbbi listán két roma származású is található)
mellett még jó pár magyar nemzetiségű független és
más pártbéli is szeretné megszólítani a magyar nemzetiségű választókat. Bizonyára igazuk van azoknak
a sajtóban megjelent előrejelzéseknek, hogy a sok
magyar jelölt annyira megoszthatja a választókat,
hogy a végén jóval kevesebb magyar képviselő kerül majd be a testületbe, mint legutóbb. Végül az is
elképzelhető, sőt egyáltalán nem kizárt, hogy nem
másról van szó mint Bugár és koalíciós partnereinek
a politikai húzásáról, akik elvileg támogatják egymást a megyei választásokon is. Másként nehezen
lehet értelmezni például a párt nagyszombati lépését, ahol Berényi Józseffel (MKP) szemben a MostHíd Rigó Konrád kulturális államtitkár személyében
saját jelöltet állított, aki elsősorban Berényitől vesz
majd el szavazatokat.
S valószínűleg erre megy ki a játék. S bár a novemberi választás elsősorban a Kotleba elleni egységes
harc jegyében zajlik, valószínűleg ismét terítékre kerül az ún. magyar kártya is.
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17 és 49 – ennyien jelentkeztek
a megyei választásokra
A nevezési határidő
lejártáig,
vagyis szeptember ötödikéig
17
megyefőnök és 49 megyei képviselő-jelöltet regisztráltak. Bár az
utolsó pillanatig titkolózott, de
végül bejelentette indulását a jelenlegi megyeelnök, Marian Kotleba is.
Legnagyobb ellenfelének az eddigi
felmérések alapján a több párt, így
a SMER-SD és a Most-Híd által is
megtámogatott független vállalkozó Ján Lunter, valamint Stanislav
Mičev (a besztercebányai Szlovák
Nemzeti Felkelés Múzeuma igazgatója), Igor Kašper vállalkozó, Martin
Klus, a SaS parlamenti képviselője
tűnik, az igazi kérdés, hogy betartva
előzetes ígéretüket, visszafognak-e
lépni a legerősebb jelölt javára. Rajtuk kívül két rimaszombati is ringbe
száll, Šimko József polgármester
(jelenleg is megyei képviselő) és
Vojtech Kökény roma aktivista is
bejelentette az indulását. A további
jelöltek: Milan Urbáni, Ivan Saktor,

Martin Juhaniak), Pavel Greksa,
Alena Piovarčiová, Miroslav Gálik,
Michal Kantor, Viliam Baňák, Jozef Sásik és Zdenek Očovan.
Negyvenkilencen indulnak a hat
képviselői helyért, a Magyar Közösség Pártja (MKP) négy jelöltet
(Auxt Ferenc, Cziprusz Zoltán, Juhász Péter és Rigó László), a MostHíd viszont hat jelöltet (Agócs
Tamás, Bari Aladár, Csízi Csaba,
Lang László, Sliva Tamás és Vavrek
István) indít, független jelöltként
méretteti meg magát Mede Géza
vállalkozó, valamint Šimko József Rimaszombat, Menyhárt Béla,
Pálfala illetve Stanislav Krahulec,
Jánosi polgármestere. A Roma Koalíció Pártja Vojtech Kökényt és Szajkó Bélát indítja, míg a SMER-SD
színeiben indul Nyustya és Tiszolc
polgármestere (Michal Bagačka és
Peter Mináč), ahogy Ivan Hazucha,
Lukáš Kvietok és Dušan Hlinka is.
A SaS, OĽANO, Nova, KDH, OKS
közös listáján találjuk Andrea Andrášiová rimaszombati alpolgármestert és a Gemerské zvesti egykori
főszerkesztőjét, Marta Kanalovát is.
jdj

Egészen hajnalig
mulattak Rimaszombatban
Semmi új a nap alatt, már ami a Rimaszombatban szervezett feszteket illeti. Több ezer néző, igen magas színvonal; vagyis minden, ami
szem-szájnak ingere – csak az időjárás nem mindig alkalmazkodik a
szabadtéri körülményekhez. A Sexepilem-től kezdve a Sandokánon át
az Égess el-ig terjedt az idei SzeptemberFeszt kínálata.
A szeptember már kiszámíthatatlan
„időjárásilag”, s bizony, hiába volt
napközben kellemesen napos idő,
estére alaposan lehűlt a levegő. De
a Bon Bon, majd az elnyűhetetlen
Neoton Família gondoskodott arról,
hogy a tömeg kitartson, s folytassa
az elmúlt évek remek hangulatát.
Bár eredetileg a szervezők (a Via
Nova csapata és magánvállalkozók,
mint Auxt Ferenc és Halász Attila,
de a város is besegített) Tornaljára
tervezték az idei SzeptemberFesztet,
különböző okok miatt végül maradt a régi helyszín, ahol egy olyan
csapatot köszönthettek, amely már
évek óta ott szerepelt a nézők kívánságlistáján. A buli alaphangját a Bon
Bon együttes adta meg a Gengszterdal, Sexepilem, Nem vagyok James című
örökzöldjeikkel, s mire végleg lehűlt a levegő, színpadra lépett Csepregi
Éva, a Neoton Família frontembere. A mintegy öt évtized alatt született megannyi slágerből Rimaszombatban is elhangzott közülük mintegy tucatnyi,
így a megunhatatlan Santa Maria, Sandokán, s természetesen a Holnap hajnalig, amelyik akár záróakkordja is lehetett volna a rimaszombati, hajnalba
nyúló koncertnek, amelyen az együttes „kénytelen volt” több alkalommal is
újrázni, sőt a felejthetetlen est végén DJ Szatmári feat. Jucus gondoskodtak
arról, hogy a parázs hangulat a kitartó hűvös ellenére is megmaradjon.
Juhász Dósa János, fotó: Kresnye András

Munkaerő-toborzást tartottak Balogújfaluban és Rimaszécsen, ahol az
elektronikai alkatrész-összeszereléssel foglalkozó ózdi GE Energy vállalat
keresett új munkatársakat. A cég a megnövekedett vevői igény miatt bővíti
a termelését, s akár 200 új munkaerőt is alkalmazni tudnak. A gyárban
jelenleg több mint kétezren dolgoznak. A toborzásban a rimaszombati
városvezetés, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) járási elnöksége és
a FEMARO is besegített. A cég autóbuszokkal ingyenesen szállítja majd
a toborzáson alkalmasnak minősített munkásokat, s a gömöri viszonyokhoz képest tisztességes fizetést is kínál. Az elkövetkező napokban további
három helyen, így Tornalján is tart még a cég toborzást.
A szervezők felvétele

Személyeskedésektől sem mentes parttalan vitába torkolt a Naša Sobota
Polgári Társulás által a gyorsforgalmi út építéséről szóló vitaest, amelyen többek között Ladislav Dudáš, a Nemzeti Autópálya-társaság (NDS)
alelnöke, fejlesztési igazgatója és Pavol Greksa, Vámosfalva (Mýtna)
polgármestere és Juraj Valent, a társaság egykori igazgatója vett részt, de
a vitába bekapcsolódott Šimko József és Matin Klus is. A mintegy háromórás vitát Radovan Ceglédy és Marian Lacko vezették, akik képtelenek
voltak kordában tartani az elszabadult indulatokat, csak abban született
megegyezés, hogy politikai akarat nélkül nem lesz gyorsforgalmi út
továbbra sem. Gecse Attila felvétele

Az idén szeptember harmadikán fogadott utoljára látogatókat a kurinci
Zöld Víz Üdülőövezet. A kedvezőtlen időjárás miatt Kurinc helyett immár
a fedett uszoda várja az úszni vágyókat.
Fotó: jdj

A rimaszombati 4. számú Hatvani István Cserkészcsapat szervezésében
valósult meg gróf Esterházy János emléktáblájának a megkoszorúzása
az országos Esterházy-emlékfutás negyedik napja keretében. Az országos Esterházy-emlékfutás résztvevői lerótták kegyeletüket minden olyan
településen, ahol Esterházy emlékét őrzik szobrok, táblák vagy egyéb jelek,
s közösen emlékeztek a helyiekkel, akik szalagokat köttek a Pekár József
szepsi fafaragó mester készítette keresztre – vándorbotra, s földet adományoztak, ami az alsóbodoki kegyhely barlangsírjába helyeztek el Esterházy
János hamvaival egyetemben. Pósa Judit felvétele
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Megnyíltak a középiskolák kapui is
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Legutóbbi számunkban már beszámoltunk
arról, hogy szeptember negyedikén ismét kinyíltak az iskolák kapui, így városunkban is
az óvodák és az alapiskolák mellett a középiskolák is várták az iskolaköteles diákokat.
Andrej Kiska köztársasági elnök Tiszolcra látogatott, ahol az Evangélikus Gimnáziumban
nyitotta meg a tanévet.

Ivan Krasko Gimnáziumnak, ahol a nyolcéves
osztály mellett két szlovák és egy magyar négyéves osztályt is tudtak nyitni. Lesz magyar elsős
osztálya a Kereskedelmi Akadémiának is, ahol
mintegy kétszázan tanulnak majd az idén, míg a
Tompa Mihály Református Gimnáziumban 150
diák kezdte meg a 2017/2018-as tanévet, köztük
36 elsős.
Kiska ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta,
nagyon fontos, milyen főiskolát választanak
a diákok, hisz ez a döntés egész életüket meghatározhatja. A szlovákiai főiskolák mintegy
harmada nem nyújt megfelelő képzést, csak a
mennyiségre helyezik a hangsúlyt, s az itt végzett diákoknak komoly gondjaik vannak az elhelyezkedésnél. Kiska arra is bátorította a fiatalokat, nyugodtan próbáljanak ki akár egy külföldi
főiskolát vagy egyetemet is, de annak elvégzése
után térjenek haza, hogy itthon kamatoztassák az
ott megszerzett tudásukat.
Ami a rimaszombati középiskolákat illeti, a legtöbben, több mint ötszázan a Kereskedelmi- és
Szolgáltatóipari Szakközépiskolát fogják láto-

gatni. 22 osztályban 11 szak vár a hallgatóikra,
köztük a közel 200 elsősre. Őket 19 osztályban
több mint 400 diákkal a Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola követi,
ahol 135 diák először lépte át az iskola kapuját.
Idén új szakot is nyitottak, agromechatronikusnak 15 diák jelentkezett. 360 diákja lesz idén az

A magyar nyelvű oktatással kapcsolatos hír,
hogy az OTP Bank szeptember 19-től megkezdte a Szülőföldön magyarul nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás átutalását a jogosult pályázók számlájára.
2017-ben az óvodás, alap- és középiskolás
tanulók 75 eurós nevelési, oktatási, valamint
tankönyv-és taneszköz támogatásban részesülnek, az egyetemisták pedig 10 eurós hallgatói támogatást kapnak. Azok a sikeres pályázók, akik nem rendelkeznek számlával az
OTP Bank valamelyik hazai fiókjában, szeptember 19-től december 31-ig készpénzben
vehetik át a támogatást az OTP Bank bármelyik hazai fiókjában.
jdj, fotó: az iskolák

Felavatják a felújított Tompa teret
Tompa Mihály születésének 200.
évfordulóján, szeptember 28-án,
csütörtökön 11.00 órától ünnepélyesen felavatják a felújított Tompa Mihály teret, amely majdnem
visszakapja eredeti, 1902-s formáját. Az ünnepség keretében
kerül sor Tompa Mihály felújított szobrának a felavatására is,
amely mostantól az 1902-es felavatásához hűen, ismét a tér központjában kapott helyet.
A Tompa Mihály teret a kor esztétikai követelményeit figyelembe
alakították ki. A teret akkoriban Huszárok terének hívták, ugyanis ezen
a helyen állt egy huszárvendéglő, s
a tér túloldalán a Miks Ferenc tervei
alapján felépített laktanya (ma: Gömör-Kishonti Múzeum). 1896 előtt
a téren piactér működött, de mivel
a tér már nem volt alkalmas a piaci
árusok fogadására, azt a város alsó
végébe költöztették. A Gömör-Kis-

honti Vármegye döntése értelmében az egykori huszárvendéglő helyére Ziegler Géza tervei alapján a
megyeháza új épületét húzták fel, s
a tér központi részén pedig Tompa
Mihály szobrát, Holló Barnabás alkotását állították fel.
A Tompa Mihály tér elnevezései
az elmúlt 150 esztendő során: Huszárok tere (a 19. század második

a Tompa-szobor átadása 1902-ben

1946. november 16. – a szobor
vandálok általi megrongálása
1946 – a szobor elhelyezése a Gömör-Kishonti Múzeum területére
1957 – a szobrot a Városkertben
állítják fel
1994, május 05. – Tompa Mihály
szobra visszakerül a Tompa térre,
de nem az eredeti helyére
2017 – Tompa Mihály szobra születésének 200. évfordulóján visszakerül az eredeti helyére a
2017. szeptember 28. – A szobor és
a felújított tér ünnepélyes átadása

felétől 1902-ig), Tompa Mihály tér:
1902-től 1945-ig, Sztálin tér: 1945től 1968-ig, Dubček tér: 1968-tól
1969-ig, Vörös Hadsereg tere:
1969-től 1990-ig, Tompa Mihály
tér: 1990 óta
A Tompa Mihály szobor története:
1902 június 04. – a Tompa szobor
ünnepélyes leleplezése

A rimaszombati városatyák májusi
ülésükön többségi szavazattal úgy
döntöttek, hogy Tompa Mihály
szobra helyére Arany János szobrát
állítják fel, de a Kerületi Műemlékvédelmi Hivatal ezt nem engedélyezte, sőt kérdéses a Petőfi-szobor
további sorsa is.
jdj, archív felvétel
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200 éve született Tompa Mihály

A 200 éve született Tompa Mihályt
emlegetjük eleget, meg is szoktuk
koszorúzni a szobrát a városban,
ahol két iskola, egy tér és utca is
viseli a nevét, Róla volt elnevezve
a néhai neves közművelődési klub,
s az utóbbi által szervezett művelődési napok is. Petőfi Sándor és
Arany János társaságában a magyar nép-nemzeti irodalmat megteremtő nagy költői triumvirátus
tagja volt. De ismerjük-e eléggé?
Talán meglepőnek tűnik,
hogy miközben műveit
megszámlálhatatlan
kiadásban
jelentették
meg, s több
m o n o g ráfia
is
készült
Róla, soha nem készült olyan munka, amely átfogó képet adott volna
Róla, illetve életművéről. Erre vállalkozott a napokban megjelent Lant
és biblia című munka. Az A4-es formátumban, 624 oldalon, reprezentatív kivitelben megjelent könyvben
a mára szinte elfeledett S(serki)
Szabó József 1901-ben megjelent
Tompa-életrajza (Tompa Mihály a
költő-pap) képezi az első fejezetet.
Ezt követi egy összegzés a költői
triászról. A harmadik fejezet a legterjedelmesebb. Ebben első ízben (!)
ismerkedhet meg az Olvasó Tompa
Mihály és Arany János több mint
két évtizedet átívelő levelezésével.
Páratlan lenyomata egy halhatatlan
emberi kapcsolatnak, s egyben a
kor társadalmi-művelődéstörténeti
viszonyainak. Külön fejezetben kapott helyet az a terjedelmes válogatás, amely a Tompa-életműbe enged
betekintést. Versek, egyházi énekek,
imák, prédikációk, úti levelek, s a
halála után 50 évvel közzétett, ún.
Fekete könyvből való anekdoták.
Ez utóbbiak a hanvai hétköznapokat idézik fel. A versek időrendben
kaptak helyet, kivéve azt a néhányat,
amelyekhez Máger Ágnes gyönyörű, színes illusztrációkat készített.
Megismerjük az alkotásokból a népés virágregék énekesét, a nemzet
fájdalmát páratlan erővel kifejező
költőt, a párját szerető férjet, a betegségét s két gyermekét elvesztő
apafájdalmát, s nem utolsó sorban
a minden megpróbáltatás ellenére
istenfélő embert. A prózai anyagból kiemelendők a prágai élményeit
tükröző levelek. Érzékletes cáfolatai
ezek annak az elterjedt felfogásnak,
amely Tompát afféle, falusi magányában üldögélő, a nagyvilágról
mit sem tudó lelkészként képzelik.
A testvérfejezet a Róla való véleke-

désekből válogat, a kortárs és barát
Szász Károlytól napjainkig, egyebek közt Schöpflin Aladár, Kuncz
Aladár, Ravasz László, Turczel Lajos, Báthori Csaba tollából. Egy fejezet a hozzá intézett, általa ihletett
irodalmi alkotásokból nyújt ízelítőt,
Petőfi Sándortól Krúdy Gyulán át
Bettes Istvánig és Szászi Zoltánig,
köztük Kulcsár Ferenc megrendítő
erejű költeményével (Tompa Mihály
ismeretlen költői levele). Az utódok
szívében címen külön fejezet nyújt
áttekintést a Tompa-kultuszról,
1868-tól napjainkig.
Tompára emlékeztek a Rimaszécsi Alapiskolában is.

Tompa szobra Gombaszögön
Az anyagban számos latin s más
nyelvekből származó, illetve régies kifejezés található. Magyarázatuk külön jegyzékben olvasható.
A művet az irodalomjegyzék zárja.
A monumentális kötethez Erdélyi
Géza felvidéki emeritus püspök írt
ajánlást, s a kötetet összeállító B.
Kovács István előszava vezeti be.
A Tompa Emlékévet megszervező
Tompa Mihály Gömöri Kulturális
Egyesület kiadásában megjelent
könyvet az emlékév fővédnöke, Balog Zoltán miniszter, illetve Nemzeti
Kulturális Alap támogatta.
A kötet egy része reprezentatív kiadásban jelenik meg, borítója dombornyomással, aranyozott lapszélekkel készül.
S idézzük fel Tompa Mihály Arany
Jánoshoz írott első levelét:
Beje, 1847. június 14.

Isten áldjon meg, édes barátom! Tökéletes igaza volt Petőfinek, minden
teketória és cerimónia nélkül kellett
volna hozzám berontanod, minden

kopogtatás nélkül. Nem mondom,
hogy éppen úgy mint Petőfi, ki engem sohse látva, életében legelső
megszólítása is így hangzott: „Te
kutya!” Vagy ha éppen így is, mert
ez őnála annyit tesz: „édes lelkem!”
No de sebaj! Én kezdem el, s mindegyre megy a dolog.
Pesten karöltve sétálgatván Sándorral, egyikünk szólt: tudod-e, ki
hiányzik közülünk? A másik felelt:
Arany Jancsi! És igazunk volt! Hiányzottál közülünk, éppen úgy, mint
én közületek, most, midőn együtt
valátok; és ha csak mindhárman
együtt nem leszünk, hiányos lesz a
társaság.
Szeressük egymást, édes barátim!
Én református pap vagyok. Csendes
és zajtalan éltem folyama. Nincs
semmi fény, máz és ragyogvány állásomon, s „én ezt nem fájlalom”,
Kazinczyval. Bibliámnak és lantomnak élek, s valahányszor szép
ének üti meg a füleimet, a magamét
elvetem, s más hárfáját hallgatom.
Örömmel hallgattam a Toldiról is
a hírt, magát még ő Miklósságát
nem láttam, mégis igen-igen örülök
neki. Barátom, én azt tartom: akárki
írja, csak legyen! Csak az irodalom
emelkedjék! S igazam van! Tudom,
hogy Toldid felette jó, mert Arany
Jánost nem dicsőítették volna ezek
a jóurak úgy meg, ha tökéletesen
meg nem érdemlené. Írj, írj, édes

barátom! Többet, sokat ilyet, hogy
áldjon meg a lant és a nemzet istene!
Nagyon megörvendeztetett a leveled, s lelkemre mondom, ha még
néhány napig nem írsz, az enyémet
fogod kapni. Tehát Sándorunk szerencsével, vagy legalább reménnyel
járt Szathmárban? Ezen örülök! Elmegyek, barátom, akkor el! Te és Jókai vőfények lesztek, én a pap. Nem
dicső dolog lenne-e ez? Bizony,
bizony, cudar dolog ez a 40 mértföld! És kivált, ha az ember nem
„szabad”! Mert hiszen még ez a tér,
Szemere Pállal, „csak egy arasz sem
lenne lelkünknek”, de a szabadság!
Úgy látom, barátom, mindketten ennek vagyunk nagy híjával. S én még
a pénznek is! Ebatta, engem nem
áll a királykép, mint én sem állhatom azt. Hanem ez csak gyerekség!
Azért látjuk, látnunk kell egymást!
Sándor már nincs ott. Legalább sorai azt mutatják, hogy mikorra ez a
levél néhány kehes póstaló kegyes
gráciájából hozzád jut, ő már az óperenciás tengeren is túl lesz!
Most már többet nem írok, mert öreg
este van, csak azt mondom még,
vigyék meg őszinte meleg kézszorításomat és barátságomat neked e
sorok; melyért te is küldd a tiédet
cserébe! És szeressük egymást igazán! Isten veled! Isten veled! Igaz
barátod
Tompa Mihály
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Búcsú Lévay Tibortól
Szeptember hatodikán több száz tisztelője kísérte utolsó
útjára a rimaszombati temetőben a 78.
életévében elhunyt
Lévay Tibor Városdíjas zenepedagógust, a rimaszombati kulturális élet
meghatározó alakját, aki évtizedekig
tanította a diákokat
a Tompa Mihály Alapiskolában. Orosz Istvánnak, az iskola jelenlegi igazgatójának a
szavaival búcsúzunk tőle:
Tisztelt gyászoló család, végtisztességet tevő
gyülekezet!
Elköszönni jöttem. Elköszönni azok nevében,
akik kollégái, tanítványai, barátai voltak, a Tompa Mihály Alapiskola nevében, melynek hosszú
évtizedeken keresztül tanítója, egyik legmeghatározóbb egyénisége volt. Valami vigasztalót, valami lélekemelőt illene most mondanom,
magasztalnom zenészi pályáját, méltatni tanári
tevékenységét. Nekem, mint egykori diákjának
most mégis inkább személyes emlékeim jutnak
eszembe, melyeket jó néhány éve őrzök. Koporsója mellett állva gondolatok, emlékek kavarognak bennem. Élénken emlékszem, hogy
találkozásaink alkalmával mindig valami megmagyarázhatatlan áradt belőle, amit akkor gyerekfejjel nem tudtam megfogalmazni – és csak
később értettem meg. Ez a tekintély, ami nem
tanulható, nem erőszakolható ki, nem függ az
ember külső megjelenésétől, hangerejétől, hatalmától, hanem az egyéniségében rejlik. Belőle
sugárzott. Őszintén tisztelték őt tanítványai, a
szülők, a pedagógustársak egyaránt. Megmagyarázhatatlan nyugalom, csendes derű vette
körül, a közelében biztonságban érezhette magát
az ember. Igazságosság és minden ember felé
egyaránt megnyilvánuló segítőkészség jellemezte. Véleményét soha nem erőszakolta másokra.
Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, pedagógiai tapasztalat és emberi bölcsesség
húzódott – ezért volt hiteles minden megnyilvánulása. Egy ember életét nem lehet pár leírt
gondolattal „összefogni”. Emléket állítani és
emlékeztetni rá, talán igen. Koporsója mellett
állva gondolatok, emlékek kavarognak mindannyiunkban. Ezek az emlékek éltetik őt tovább
szívünkben. A Tompa Mihály Alapiskola történetének örök része marad, hisz az ötvenes években iskolánk első diákjai között végzett, majd
1959-től 2000-ig a tanári kar meghatározó személyisége volt. Idősebb kollégáim, volt tanáraim
sokszor emlegették rendíthetetlen munkakedvét,
tenni akarását, azt az elánt, amivel tanítványait
terelgette és amivel az iskola Csalogány énekkarát vezette.
Lévay Tibor legenda volt, neve eggyé vált iskolánk nevével, a hosszú évek során több száz
diákot befogadó iskolai énekkarával. Következetes volt, komoly munkát várt el minden diákjától, emellett azonban jókedvet tudott varázsolni
minden zeneórába vagy énekkari próbára. Teljes
életet élt: volt benne munka, vitalitás, tanulás és
humor. A nagy emberi teljesítmények, alkotások,
életművek tiszteletet, megbecsülést érdemelnek.

Sokszorosan így van ez, ha céljuk mindenkor a
közösség, a jövő nemzedék szolgálata. Az egyéni vágyak, hajtóerők, ambíciók gyakran önzővé s boldogtalanná teszik az embert; aki bölcs
alázattal, s legjobb tudása szerint a közösség
érdekében cselekszik, valódi boldogságot nyer:
olyan sugárzó tiszteletet, amely nemzedékeken
átívelve is megőrzi az egyén tetteit, szavait, hírnevét. Ez a tisztelet övezte élete utolsó napjáig
Lévay Tibort és fogja övezni emlékét is.
Tisztelt gyászoló gyülekezet!

Búcsúzni jöttünk. Búcsúzunk a Tanártól, aki a
pedagógus hivatás minden tudományával felvértezve és a zene iránti végtelen szeretetével
nevelte és oktatta diákjait, aki tekintélyt és tiszteletet vívott ki a gyermekek és szülők körében
is. Búcsúzunk a Kollégától, aki példaértékű
szakértelemmel, felelősségtudattal végezte feladatát. Ha kellett korrekt bírálatokkal, szakmai
tanácsokkal, ha kellett barátságos emberi szóval
segítette munkatársait, egyengette pályakezdő
kollégái kezdeti lépéseit. Búcsúzunk az Embertől, aki érzékeny volt, de szívesen anekdotázott,
szerette a társaságot, a jókedvet. Küldetését befejezte: „Ő eltűnt, s csak azért égett,//Hogy a kereső szívébe//Fényt vigyen és melegséget.”
Szeptember 4-én az iskolák kapui országszerte
kinyíltak. Lévay Tibor ezeken a kapukon már
többet nem lép át. Kedves Tanár Úr, drága Tibi
bácsi! Sorsának kapuja itt a földön becsukódott.
Egy gazdag életút végéhez ért, s mi tisztelettel
meghajtjuk fejünket a pedagógus és munkatárs
előtt, akit Arany János szavaival engedünk el
magunk közül: „Nem hal meg az, ki milliókra
költi//Dús élete kincsét, ámbár napja múl,//Hanem lezárva, ami benne földi,//Egy éltető eszmévé finomul,//Mely fennmarad és nőttön nő tiszta
fénye,//Amint időben, térben távozik,//Melyhez
tekint fel az utód erénye://óhajt, remél, hisz és
imádkozik.”
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Tíz éve hunyt
el Dénes György

Dénes György tíz évvel ezelőtt, szeptember 14-én távozott az élők sorából.
A szomorú alkalomról nem feledkezett el szülőfaluja, Pelsőc sem, ahol a
kultúrházban a helyi, róla elnevezett
alapiskola diákjai ünnepi műsorral emlékeztek Gömör jeles költőjére. A megemlékezésen jelen volt Dénes György
özvegye és gyermekei is.
Itt készült Beke Beáta felvétele.

Dénes György

Kiáltanám: Hazám, hazám
Csak szülőföld? Vagy haza is?
Nehéz a szívem, egyre nehezebb.
Sötét erők befonják egemet,
rab vagyok immár magam is.
Kiáltanám: hazám, hazám,
de súlyosbuló szavam: mint a kő.
Nem voltam soha nagyvilág-hívő,
szívemet meg nem osztanám.
Enyém e rög, vagy idegen?
Mi vár reám? Átok vagy ölelés?
Átdöfi mellem mindennap a kés,
a viszonzatlan szerelem.

Őszinte köszönetet mondunk mindenkinek
Szlovákiából és a határon túlról, akik elkísérték
utolsó útjára édesapánkat, Lévay Tibort 2017
szeptember 6-án.
Külön köszönet a katolikus egyház püspök urának a jelenlétéért. Köszönet Balázs Patrik lelkész úrnak és a református gyülekezet lelkésznőjének, valamint városunk elöljáróságának a
jelenlétéért.
Részvétükkel enyhítették fájdalmunkat a cserkészek, a rimaszombati, tiszolci, nyustyai, rimakokavai és a tornaljai fúvószenekarok tagjai, valamint a Bona fide, Andante, Blaha Lujza
kórusok, a nagybalogi és a katolikus egyház
kórusai, melyek az ő szívügyei voltak, nem kevésbé köszönet Gyürke Etikének a szervezésben nyújtott segítségéért.
A gyászoló család
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Kevesen, de lelkesen fesztiváloztak

A kanyargó Sajó völgyében szelíden megbúvó, nagy múltú gömöri községben, Sajógömörön
szeptember 9-én immár tizenharmadik alkalommal emlékeztek
a falu jeles szülöttére, az „egekig
híres” Czinka Pannára. A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya, a Gömör-Kishonti
Művelődési Központ és a község
hármasfogata egy fesztivál erejéig igyekezett megidézni a virtuóz
prímás emlékét – ezzel is éltetve
a már több mint negyedszázada
hűen ápolt történelmi és kulturális hagyományokat.
A fesztivál koszorúzási ünnepsége
ezúttal kurtára sikeredett, mivel a
község polgármesterének távollétében a hivatal munkatársa, Katona
Tímea köszöntötte pár kedves szóval a névadó mellszobránál emlékezők maroknyi csapatát. A Csemadok TV elnökasszonya, Tóth Csilla
Gömöri Kovács István idézetekkel
tűzdelt szavai és Páko Mária tanítványainak, a Csillagvirág együttesnek
köszöntő akkordjai emelték a koszorúzás hangulatát. A koszorúzási

ünnepséget és az egész rendezvényt
megtisztelte jelenlétével Balog Gábor a Csemadok országos alelnöke,
de a koszorúzók soraiban találtuk
Rimaszombat polgármesterét, Šimko Józsefet és alpolgármesterét,
Rigó Lászlót is.
Az egykori prímásversenyekből
fesztivállá alakult rendezvény bevezető dallamait már többen hallgatták, de így is csak félház volt a
szebb időket is látott teremben. Páko
Mária és a Gitáros Sokk együttes két
megzenésített verssel (Arany János:
Dal és Pósa Lajos: Magyar vagyok)
adták meg az alaphangot, de az utolsó prímásversenyen győztes Botos
Béla Bumbi vezette törzszenekar is
megcsillogtatta virtuozitását.
A lelkes közönség soraiban egyszer
csak megjelent a helyi illetőségű
Hugyár Attila, a korábbi prímásversenyek kétszeres győztese, aki
ezúttal sem felejtette el betenni a
„száraz fát”. Szinte felszántotta a
színpadot, nagy sikert aratva magyar
- és cigány nótáival.
A forgatókönyv szerinti fő műsorban
két aranykoszorús énekes aranyozta

1882 szeptember ötödikén nyílt meg Felvidék
ötödik múzeuma, amely
a napokban ünnepelte
fennállásának 135.
évfordulóját. A múzeum
vezetése különleges
tárlattal készült a jeles
alkalomra, a Legek
című kiállítás a múzeum
legizgalmasabb tárgyait
(mintegy 60 darabot)
gyűjti csokorba. Az ünnepélyes megnyitón a múzeum munkatársai röviden
felvázolták a múzeum történetét is, így megtudhattuk, hogy a 135 év alatt
több neve és fenntartója is volt az intézménynek, de mindösszesen csak tíz
igazgatója, akiknek a fotóit egy falon láthatják az érdeklődők. Fábry János,
Holéczy Miklós, B. Kovács István és a múzeumot 1999 óta vezető Oľga
Bodorová – hogy csak négyüket említsük. A megnyitón Adriana Antalová
hárfaművész, a Szlovák Rádió szinfonikus zenekarának tagja működött
közre, s azt megtisztelte jelenlétével Agócs Attila, Fülek polgármestere (a
képünkön) is, aki köszöntőjében hangsúlyozta, nemcsak a Gömör-Kishonti
Múzeum 135 éves történetére „irigyek”, hanem a jelenére is. A kiállítás
november végéig látogatható.
Gecse Attila felvétele
A Gömör-Kishonti Múzeum történetéről részletesebben következő
számunkban olvashatnak.
Az év első hónapjaiban láthatták a
Városháza Galériájában a Gömör felülnézetből című kiállítást, amely Milan
Paprčka gömöri légifelvételeit mutatta
be. A képek azóta a Creativ Business
Szlovákiát bemutató sorozatában könyv
alakjában is megjelentek. Betlértől
Osgyánon át Medvesaljáig gyönyörködhetünk a szebbnél szebb, káprázatos
gömöri tájban.
A kötet 15 eurós áron kapható a Turisztikai Információs Központban és a
Gömör-Kishonti Múzeumban is.

be a színpadot. A szenci Lukács Galambos Eszter és a felsőszeli Tankó
István külön-külön majd duettben
is bizonyították, hogy arany torkuk
van.
Fülbemászó hallgatók, vérpezsdítő
csárdások, örökzöldek csendültek
fel, és estébe nyúlóan csendült a
nóta és szállt a muzsika. Mindezt
pedig a fiatal prímás-egyéniség és
brácsavirtuóz, a korábbi prímásversenyeknek is egyik legnagyobb tehetsége és zenei műveltségét napjainkban is bővítő Botos Béla Bumbi

és zenekara koronázta meg a Monti
csárdással, Brahms V. magyar táncával és még számtalan magyar nótával.
A Czinka Panna prímásversenyek
és fesztiválok háziasszonya, Polgári Mária abban a reményben zárta
a rendezvényt, hogy reméli, a gyönyörű nóták feledtetni tudták velünk
gondjainkat és bajainkat és szebbé
varázsolták aznapi délutánunkat.
Ami engem illet, ez tökéletesen sikerült.
Kép és szöveg: Polgári László

Viva Bartók! címmel újabb irodalmi estet mutat be szeptember 26-án
Bálint András a budapesti Radnóti Színházban, aki ezúttal Fülei Balázs
zongoraművésszel közösen Bartók Béla levelezéséből válogat. Az előadás
Bartók két hangját szólaltatja meg: a zeneszerzőt és a magánembert. Az
egyik alátámasztja a másikat: a felcsendülő zongoradarabok az elhangzó
levél-részletekkel együtt Bartók magánjellegű megnyilatkozásainak, emberi
kapcsolatainak, szeretetének, szarkazmusának, figyelmességének töredékei.
Fülei Balázs állította össze az elhangzó zenék és szövegek sorrendjét,
utóbbi gerincét a három nőnek írt levelek adják. Így sejlik fel Bartók mellett
három női arckép: Geyer Stefi, Ziegler Márta és a rimaszombati Pásztory
Ditta. Az előadásban felhangzó számos Bartók-mű között megtalálhatók
olyan ismert darabok is, mint az Allegro Barbaro, az Este a székelyeknél,
továbbá részletek hangzanak el a Tizenöt parasztdalból, a Mikrokozmosz
köteteiből és a Gyermekeknek ciklusból is. Szeptemberi újdonság Sipos
József dokumentumfilmje is, aki szintén Bartók Bélát mutatja be, mégpedig
a most 93 éves, Amerikában élő fia, Péter szemszögéből.
Soóky László Dögölj meg,
drágám! című abszurd színjátékának ősbemutatóját tartották Pozsonyban, amely két
éven belül a szerző harmadik
színdarabja, amely színpadra
került. Az előadást Varga
Viktor rendezte, a kétszemélyes játék főszereplője pedig
Nádházy Péter és a Várgedéről
elszármazott Dósa Zsuzsa.
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Még véget sem ért a nyári kultúrdömping, a falunapok sora, már nyakunkon az őszi hagyományos rendezvények. Falunap Almágyban, családi
nap Persén, Szent István-szobor avatás Püspökiben, a Hot Art búcsú-, a Zenei Ősz nyitórendezvénye – és még sorolhatnánk. Fotóriportunk a nyár
utolsó heteinek eseményeiből válogatott.

Gazdag programmal várták Almágyban a falubelieket, az elszármazottakat
és a régió lakosságát szeptember 9-én a falunapon, amelyen a helyi óvoda
és alapiskola diákjai mellett felléptek a helyi folklórcsoportok, ahogy a két
testvértelepülés, Egerszalók és Hangony csoportjai is. A nap sztárvendége
Bódi Csabi és a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes volt, de nemem maradhatott el az öregfiúk mérkőzés sem, amelyen a hazaiak a salgótarjániakkal
csaptak össze. Ide kapcsolódó hír, hogy Agócs Gyula polgármester és neje,
Ildikó a Csemadok alapszervezet elnöke a palóc kultúra és hagyományápolás és átadás céljainak megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai
tevékenységéért a Szeder Fábián Közösségi Kultúráért díjat vehette át.

Két különleges estre is sor került Rimaszombatban szeptember első napjaiban. A Szlovák Nemzeti Színház Bárdos Judit főszereplésével a Natálka
című előadását hozta el, amely egy csehországi romaellenes támadás
történetét dolgozta fel (az előadás után a részvevők az előadás szereplőivel beszélgethettek), míg az egykori Iskola utcai Kollégiumban a Romok
című sorozat keretén belül rendeztek népzenei estet, felhíván a figyelmet az
egykor szebb napokat látott kollégium szomorú sorsára.

A miskolci Jameson CineFest az elmúlt
évek alatt Kelet-Európa egyik legrangosabb filmes fóruma lett. Az idén Jiří
Menzel Életműdíjat, Magda Vášáryová
az Európai Mozi Nagykövete Díját vette
át a fesztiválon.
Még szeptember végéig látogatható a rimaszombati Városi Művelődési
Központ Ganevia Galériájában a füleki Jacsmenyík József festőművész
születésnapi kiállítása. Egyúttal szeptember 27-én, szerdán 17.00 órától a
losonci Szabó Gyula Emlékházban is kiállítás nyílik a művész alkotásaiból,
amely november 6-ig lesz látogatható péntekenként vagy előzetes egyeztetés
(tel.: 0911/494 485) alapján.

Persében családi napot rendeztek, amelyen fellépett Agócs Gergely, Nemesradnóton Pál István Szalonna és bandája részvételével a helyi református
templomban a reformáció 500. évfordulója előtt tisztelegtek, Egyházasbástban nagy sikerű gasztrotúrára került sor, Füleken második alkalommal
rendezték meg a Várlak Fesztivált, amelynek sztárvendége a Magna Cum
Laude volt (de fellépett a Flórián Kvartett is), Püspökiben az államalapítás
napján Szent István szobrot, míg Balogújfaluban turulszobrot állítottak,
amelyet a község jólészi barátai adományozták.
Összeállította: jdj, fotó: a szervezők

Bake Bar
Bár és cukrászda

Lassan véget ér az idei Hot Art Nyári Fesztivál, amelynek egyik utolsó
vendége a Kobold zenekar volt, s elindult az idei Zenei Ősz, amelynek első
vendégeként a Kaschauer Klezmer Band zenekart köszöntötték Rimaszombatban.

Megtalálnak minket a volt
Sultán helyén, Rimaszombat
főterén. Várjuk Önöket finom
süteményekkel nagymamáink
receptjei alapján. Ezt mind egy
olyan bárban ahol nem dohá-

nyos helyen a sütemények,
koktélok, alkoholos és alkohol
mentes italokkal szórakozhat
rendszeres elő zene mellett.
Nyitvatartás:
Hetfő - csütörtök: 8:00 - 22:00
Péntek: 8:00 - 01:00
Szombat: 9:00 - 22:00
Vasárnap: 10:00 - 22:00
GH-60/17
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Szeptember 22.:

Henrieta Kurčíková a Városi Galériában

Szeptember 22-én, pénteken 17.00 órától új kiállítás nyílik a Városi Galériában (Fő tér 5.) a rimaszombati származású Henrieta Kurčíková (1988)
első önálló tárlatát (Hagyomány másként) nyitják meg, amely a fiatal művész
eddigi munkásságát összegzi. A tárlat kurátora Petra Filipiaková és Gabriela
Garlatyová, s az november 20-ig látogatható.

Szeptember 26.:

Párbeszéd a gazdaságfejlesztésről

A Baross Alapítvány szeptember 26-án, kedden 14.00
órai kezdettel szervezi meg
a Párbeszéd a gazdaságfejlesztésről – Baross Gábor
Terv Gyakorlati Megvalósítása című rendezvényét a
Rimaszombati Városi Művelődési Központ gömbtermében. A rendezvény célja,
hogy bemutassa a mai gazdasági viszonyokkal harmonizált Baross Gábor Tervet,
valamint tájékoztassa a vállalkozókat a gazdaság- és
vállalkozásfejlesztési lehetőségekről.

Október 05.:

III. Richárd táncszínpadon elmesélve

Október folyamán két különleges balettelőadás is ellátogat Rimaszombatba. Október 5-én, csütörtökön 19.00
órától a Szlovák Táncszínház előadásában, Ján Ďurovčík koreografálásában és
rendezésében a Shakespeare
drámája nyomán készült III.
Richárd című táncjátékot
nézhetik meg.
Jegyek elővételben 18, míg az
előadás előtt 22 euróba kerülnek.

Szeptember 23.:

Amerikai bluesénekessel zár a Hot Art

Egy amerikai bluesénekes,
Lindwood Lee Taylor és
bandája zárja az idei Hot Art
Nyári Fesztivált. A koncerten – amelyre a Fekete sas
udvarán kerül sor szeptember 23-án, szombaton 19.00
órától – saját művei mellett
ismert bluesmelódiákat is
megszólaltat. A belépő 10
euróba kerül, jegyek a Városi Művelődési Központban
és a Turisztikai Információs
Központban kaphatók.

Október 3-7.:
Népi ízek ünnepe Almáspusztán

A Medvesalja Polgári Társulás
(Medvesalja turizmus) harmadízben rendezi meg a Népi Ízek
Ünnepét Almáspusztán (Gömörpéterfala mellett). Az Ünnep bevezető eseménye október 3-án,
kedden 17.00 órakor indul az
egyházasbásti Pogányvár Fogadóban. A résztvevők az Őrségi
ízekkel és magával az Őrséggel
ismerkedhetnek meg Az őrségi konyha kincsei című könyv szerzője Gaál
Zsuzsanna, őrségi hagyományőrző segítségével. Őrségi ízek után a finom
gömöri borokat lehet majd ízlelgetni Ádám Sándor, amatőr borász jóvoltából október 5-én, csütörtökön 17.00 órától a Pogányvár Fogadóban. Molnár
V. József, néplélek- és néprajz-kutató pedig előadja e nemes nedűvel kapcsolatos gondolatait. A hét fő eseménye, maga a főzőverseny október 7-én,
szombaton 09.00 órától kerül megrendezésre a Völgyben. A szervezők elsősorban a Felvidék magyarlakta régióiból várják a jelentkezőket, de megszólították a gasztronómia szerelmeseit Gömör mellett Nógrádból, Csallóközből,
Ipoly-mentéről, Borsodból, a Kunságból és a Tápió-vidékről is. A résztvevők
a főzés és sütés mellet bemutathatják ének- és tánctehetségüket is, ugyanis
a nap folyamán teret kapnak a kulturális programok is. Akik pedig jobban
megszeretnék ismerni a vidéket, azoknak fotókiállítás nyújt ebben segítséget
az egész gasztrohét idején a Völgyben. Akik pedig szeretnének „visszamenni
az időben”, azok megszemlélhetik a régi népi konyha eszközeit, szintén a Pogányvár Fogadóban október első hetén. A hétvége folyamán madártávlatból
is lesz alkalom megcsodálni Medvesalját, az Őszi hőlégballonos látványrepüléseken, melyre szintén lehet jelentkezni. Jelentkezni lehet a medvesalja@
gmail.com e-mail címre, vagy a Medvesalja turizmus facebook oldalra.
A hőlégballonos repülésekre pedig a poganyvarfogado@gmail.com e-mail
címen lehet regisztrálni!

Október 20.
Hattyúk tava Szentpétervárról

XIX. Országos Citeratalálkozó

A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, Hodos község önkormányzata és a Csemadok
alapszervezete október 14én, szombaton megrendezi a
IX. Országos Citeratalálkozót,
amelynek részeként felavatják
Patócs Lajos mellszobrát. A jelentkezés határideje: szeptember 25. Jelentkezni elektronikusan a www.intezet.sk honlapon lehet. Bővebb információt
az érdeklődők Balogh Lászlónál a 0908/701 347-es mobilszámon, vagy a
76balogh@gmail.com e-mail címen kaphatnak.

Szlovákiai körúton vesz részt októberben a világhírű Szentpétervári
Balett, amely Csajkovszkij Hattyúk tava című balettjét mutatja be. Rimaszombatban október 20-án, pénteken Rimaszombatban, míg másnap
Tornalján nézhető meg az előadás.

Gömöri Hírlap

Ajnácskőn és Losoncon
játszottak, Kálnón nem

Több rangadóra is sor
került (volna) a III. ligában a hétvégi 7. fordulóban.
Losoncon 1 600 néző
várta a szomszédos fülekieket, s a kezdőrúgást Pavol Baculík Losonc alpolgármestere és
Agócs Attila, Fülek polgármestere végezték el.
A mérkőzést a jóval esélyesebb hazaiak nyerték
3:0 arányban. Elmaradt viszont a rimaszombatiak kálnói vendégjátéka,
mégpedig a kedvezőtlen időjárás miatt. Így, ha ideiglenesen is, a csacaiak
ellen otthon 1:0-ás győzelmet elkönyvelő besztercebányaiak visszavették az
első helyet Bari Jenő védenceitől. A héten rendezték meg a Szlovák Kupa 3.
fordulójának a mérkőzéseit, amelyen régiónkból még a tornaljaiak, a losonciak és az ajnácskőiek voltak érdekeltek. Nos, a negyedik fordulóba közülük
csak a losonciak jutottak, de közel 400 néző várta az ajnácskői vár tövében
a II. ligás liptószentmiklósiakat. Az első félidőben a hazaiak szereztek tizenegyesből vezetést, de a vendégek gyorsan egyenlítettek, s a II. félidőben
további négy góllal terhelték meg a lelkes, de nagyobb játéktudás előtt meghajolni kénytelen vendéglátók hálóját. A rimaszombatiak a 8. fordulóban
szeptember 23-án, szombaton 15.00 órától a besztercebányaiakat fogadják.
Kép és szöveg: jdj

Esős időben negyedik alkalommal rajtoltak el a Fő térről a Teatro kerékpárosverseny résztvevői, hogy teljesítsék a 120 illetve 70 kilométeres távot. A versenyről részletes beszámolót következő számunkban olvashatnak.
Gecse Attila felvétele

Szeptember 23.:

Női röplabdatornát rendez a VK Slovan
Az idén is megrendezi női röplabdatornáját a rimaszombati VK Slovan
női röplabdacsapata. A torna felkészülés az október elején induló II. ligás
bajnoki küzdelmekre. A torna 09.00 órakor kezdődik a Tompa Mihály
Alapiskola Novomeský utcai tornatermében.
A napokban ünnepli 60. születésnapját Polgári
Mária óvónő, rimaszombati magyar rendezvények elmaradhatatlan műsorvezetője, a Sorsvirág tagja. Évekig a kruzsnói óvodában indította
útjára a legkissebbeket, ma a rimaszombati
Daxner utcai Óvodában dolgozik. Kellemes
hangjának, megbízhatóságának köszönhetően
alig van olyan magyar rendezvény a régióban,
amelynek ne ő lenne a házigazdája, elég, ha
csak a Tompa Mihály Országos Versenyre, a
Czinka Panna Fesztiválra vagy a Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyére gondolunk. Rák
Magdával és Suhajda Marikával évekig volt oszlopos tagja a megzenésített
verseket előadó Sorsvirág együttesnek is. Isten éltesse még köztünk sokáig,
hogy helyi rendezvényeink továbbra is megbízható kezekben legyenek!
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Idén is a Polgármester kupájáért vívott országos tornával vette kezdetét a
tekeidény Rimaszombatban, amelyre 13 csapat nevezett be. A versenyt a
hazaiak nyerték 2 249 ponttal (egy főre számítva átlag 562 fát jelent), a
fülekiek és a jolsvaiak előtt. Egyéniben a legjobbnak a jolsvai Ivan Pašiak
bizonyult a rimaszombati Milan Kojnok és a füleki Mag Vilmos előtt.
A nők között hazai győzelem született Jana Turčanová révén.
A most kezdődő ligaküzdelmek előtt a hazaiak egyértelmű célja
megnyerni az I. ligát és ezzel bekerülni az extraligába.
Szeptember kilencedikén
Simonyban (Partizánske)
került megrendezésre a
Szlovák kupa döntője, ahol
a Bástya Íjász Klub három
versenyzője, Nagyferencz
Stella, Nagyferencz Henriett
és Lévay Tibor is a dobogó
legfelső fokára állhatott.
Kellemes időjárás fogadta
a Szlovák Kupa döntőjére érkezett versenyzőket,
amelyen a rimaszombati
klubot öt versenyző képviselte. Közülük Nagyferencz Stella, Nagyferencz
Henriett és Lévay Tibor megnyerte a döntőt, s ezzel összesítésben is az első
helyen végzett. Beník Dániel és Nagyferencz László harmadik lett a döntőn,
összesítettben pedig mindketten a negyedik helyen végeztek.
Augusztus 20-án, másodízben
rendezték meg a Nemzetközi
Nógrád Maratont Losonc és
Salgótarján között. Hasonlóan az
elmúlt évhez a távot egyénileg és
váltóban lehetetett teljesíteni, de
indulhattak a Nordic Walking kategóriában is. Amíg tavaly 66-an
jelentkeztek be, az idén már 105en, ami az érdeklődés jelentős
emelkedését jelenti. Salgótarján
városa az idén ünnepli várossá
alakulásának 95 évfordulóját, a
futók fogadása az ünnepi műsor
kiemelt részét képezte. A futás
a losonci Városligetből indult
a Salgótarjáni főtérre érkezett.
Útvonala a Losonc, Fülekkovácsi, Perse, Bozita, Sávoly, Fülek,
Püspöki, Ragyolc, Sátorosbánya, Somoskőújfalu, útvonalon haladt. A férfiak
abszolút versenyét Eördögh Ákos (Miskolc) nyerte 2:43:01-es idővel Zabari
János (Budapest, 2:50:20) és Ďuran Ján (Gömörpanyit, 2:58:40) előtt.
Az 18-39 éves férfiak kategóriáját Eördögh Ákos nyerte Farkas Róbert
(Szolnok, 4:04:14) előtt. Az 50-59 éves férfiak kategóriájának élén a tavalyi
győztes Roman Tománek (Slavičín, 3:19:41) végzett, több mint 10 percet
javítva tavalyi eredményén, Széli József (ZENIT SE, 3:31:56) és Radek Šály
(Selmecbánya, 3:39:49) előtt. A nők abszolút versenyét a tavalyi 3. helyezett
Zólyomi Kinga nyerte, több mint 2 percet javítva a múlt évi eredményén.
A második helyen Alžbeta Tiszová (TMS International, Košice, 3:54:27), a
harmadikon Eva Marková (BK STEEL Košice, 3:55,07) ért célba.
Fotó: Puntigán József
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