Az elmúlt napok
margójára

Ünnepi ruhába öltözött Rimaszombat szeptember utolsó napjaiban. 28-án, Tompa Mihály
200. születésnapján átadták a róla elnevezett, felújított teret, míg másnap immár harmincötödik alkalommal is megnyitották a Gömör-Kishonti Vásárt, amelyen ismét kiállításra
került az idei gyümölcs- és zöldségtermés java, ahogy díjazták a legszebb erkélyeket és
előkerteket is. Gecse Attila felvételei
Képes beszámolónk a 10. oldalon
Különleges előadással folytatódott az Esték a Gömöri Hírlappal, amelynek vendége
Erdős Virág író volt Budapestről, akinek
verseiből a helyi Művészeti Alapiskola mellett működő Alterna Színkör készített Jana
Janove rendezésében különleges előadást.
Gecse Attila felvétele
Az estről részletek lapunk 4. oldalán
A napokban
jelenik meg kollégánk, Danyi Zoltán Életem versei
című verseskötete
(a könyvet megvásárolhatják a
szerzőnél, illetve
a Tompa Mihály
Könyvesboltban),
míg október 11-én,
szerdán 10.30 órától a Városháza Galériában nyílik új kiállítás
Kresnye András bécsi fotóiból.

Érdekes hírt közölt nemrég az
orosz sajtó. Az egyik hírügynökség
felmérést közölt, kit is választanának, ha most lenne az elnökválasztás. A jelöltek között volt egy
Andrej Szemjonov nevű úriember
is, s a válaszadás előtt felhívták a
kérdezőbiztosok a figyelmet arra
is, hogy a jelenlegi orosz elnök, Vlagyimír Putyin
is őt támogatná, ha ő maga nem indulna.
A válaszadók 18 százaléka választotta volna Szemjonovot, s 15 százalékuk azt is kijelentette, hogy
ugyan még sose hallottak róla, de ha Putyin őt támogatja, akkor ők is rá szavaznak. Az eset egyetlen
szépséghibája, hogy a valóságban ilyen nevű ember
nem létezik, a hírügynökség találta ki, s a felmérés
igazi célja az volt, hogy megállapítsa, milyen hatása
is van a közvéleményre az orosz elnöknek.
S hogy miért is hoztam mindezt szóba? Bizonyos
összefüggést látok az említett eset és az egyik önjelölt rimaszombati polgármesterjelölt törekvése
között. Az illető szerint az egyik legfontosabb prioritás az ipari park kiépítése kell, hogy legyen az
elkövetkezendő időszakban, s nem igazán zavarta az
sem, hogy a városban már létezik ipari park, ráadásul sehol Szlovákiában nem építettek még hitelekből
ipari parkot, csakis állami támogatás segítségével.
Arról már nem is beszélve, hogy az az ember veri
az öklét, aki naponta lelkendezik, milyen hatásos is
a kormány tavaly elfogadott akcióterve, amelynek
elsődleges feladata a régió elmaradottságának csökkentése lenne. S amely akciótervben egy szó nem
sok, annyi sincs az ipari parkról, ugyanis soha senki
nem is javasolta azt tervbe venni.
S itt van a közös pont az orosz hírügynökség akciójával. Mind egyik, mind másik esetben a kezdeményező csak azt szerette volna megtudni, hány embert tud
maga mögé állítani. A különbség „csupán” annyi,
hogy amíg Oroszországban a 15 százalék emberek
millióit jelenti, addig a rimaszombati maszek akciót
csupán pár ember kommentálta, azok, akik amúgy
is az illető minden egyes ötletéhez lelkesen csatlakoznak.
Az elmúlt napokban a lakossági fórumoknak és a
sok-sok őszi rendezvénynek köszönhetően szinte naponta megfordulunk az emberek között, s többnyire
elégedett emberekkel találkozunk, akik köszönik a
polgármesternek és a város vezetésének Rimaszombat folyamatos szépítését. De ahogy a fenti példából
is kiderül, akadnak, akik minden pozitív törekvést
szeretnének sárba taposni.
S közben a helyhatósági választások még olyan
messze vannak…
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Terítéken a főellenőr-választás
és a kutyamenhely

A rimaszombati Városi Képviselő-testület ülésén Rigó László alpolgármester ismertette az iskolák helyzetét, de szóba került a jövőre Kurincon felépítendő hullámmedence, a kutyamenhely és a főellenőr-választás is, mivel a jelenlegi mandátuma 2018 január végén lejár.
A választást december 19-re tűzték ki, s a jelentkezéseket december ötödikéig kell leadni. 222 polgár petícióban tiltakozott a kutyamenhely kiépítése ellen, amely még el sem kezdődött, s mára teljesen bizonytalanná vált
a jövője. A testület még tavasszal döntött, hogy a füleki székhelyű Boldog
Mancsok Polgári Társulás a Méhesen építheti ki a menhelyet. A képviselők
3 500 eurós támogatást hagytak jóvá a kultúrháznak székek megvásárlására,
valamint 8 ezer eurót az MŠK futballklubnak az ifjúsági foci további támogatására. Elfogadták a költségvetés módosítását, amelyben pár apró változtatást eszközöltek, több iskolai projekt társfinanszírozásáról is döntöttek,
míg Šimko József polgármester beszámolt arról, hogy októberben folytatják
az aszfaltozást, mégpedig 24 helyszínen. Az aszfaltozás 620 ezer euróba fog
kerülni, amelyre a város hitelt vesz fel. A képviselők tiltakoztak a készülő
R2-es autópálya profiljának módosítása miatt, s a képviselők az interpellációk során számos témát érintettek, amelyekre következő számunkban még
visszatérünk.
jdj, fotó: gecse

Rimaszombatban
is bemutatták a Baross tervet

A magyar kormány a felvidéki gazdaságfejlesztésre, elsősorban a kisés középvállalkozók támogatására
idén 5 milliárd forintos vissza nem
térítendő támogatást biztosít a Baross
Gábor Terv keretében. A pályázatokat
a napokban hozták nyilvánosságra, s
október 20-ig lehet pályázni – hangzott el azon a rimaszombati tanácskozáson, amelyen Iván Tamás, a Baross
Alapítvány ügyvezetője vázolta a lehetőséget a régió vállalkozói előtt.
Iván a tanácskozás elején méltatta Baross Gábor (1848 – 1892) „vasminiszter” tevékenységét, majd röviden ismertette a felvidéki gazdasági helyzetet, s mint elmondta, az egykor Baross Gábornak is köszönhetően a legfejlettebb régiókhoz tartozó Gömör ma igen rossz gazdasági kondícióban van.
A pályázaton Pozsony és Kassa vállalkozói nem pályázhatnak, s mint megtudtuk, egy-egy projektre legfeljebb 15 ezer € igényelhető, miközben minden pályázónak legalább 30 százalékos önrészt kell biztosítania. A támogatás a kis- és középvállalkozásokhoz szükséges eszközök, gépi berendezések
vásárlására fordítható, s a támogatás által beszerzett eszközöket legalább öt
évig a megadott célra kell használni.
jdj, fotó: gecse
Petíció (Mede Géza, Básti Ernő és Vavrek István)
indult annak érdekében
is, hogy a megye új vezetése tegye be a jövő évi
költségvetésébe a járás
déli részén kimaradt utak
aszfaltozását. A Gömör-Kishonti Vásár első
napján mintegy háromszáz aláírás gyűlt össze.

Baktiban indította
el petícióját az MKP
Két hete fórumot tartott Rimaszombatban a Naša Sobota Polgári Társulás, amelyen az R2-es gyorsforgalmi út további sorsáról volt szó.
A fórumon a Nemzeti Autópálya-társaság alelnöke is megjelent, aki bejelentette, hogy a kormány jelenlegi tervei szerint a közeljövőben csak
a Zeherje-Bakti és Bakti-Füge közötti szakasz megépítését tervezik, de
csak félprofilban. A Magyar Közösség Pártjának érintett járási szervezetei petíciót kezdeményeznek, hogy ezzel is megpróbáljanak nyomást
gyakorolni a kormányra, vagy ahogyan Cziprusz Zoltán, az egyik kezdeményező fogalmazott, ezzel is segíteni szeretnék Érsek Árpád közlekedésügyi minisztert, hogy végre sikerüljön felgyorsítani az évek óta
alig-alig mozduló folyamatot.
„A Szlovák Köztársaság alulírott polgárai felszólítjuk a Szlovák Kormányt
és az SzK Közlekedési és Építésügyi Minisztériumát, hogy folytassa az R2es gyorsforgalmi út Zólyom-Kassa szakaszának mihamarabbi megépítését
a 254/2016-os számú kormányhatározat értelmében,amely az R2-es gyorsforgalmi út Zólyom-Kassa szakasza teljes megépítését irányozza elő. Nem
értünk egyet azzal, hogy az említett gyorsforgalmi út csak Losonc-Kassa
szakaszán, félprofilban épüljön meg” – áll a petícióban, s a sajtótájékoztató
elején Cziprusz Zoltán röviden vázolta az elmúlt évek történéseit. A szlovák
kormány 2007-ben tartott tiszolci kihelyezett ülésén döntött (a kormányfőt
akkor is Robert Ficonak hívták), hogy 2012-ig kell elkészülnie az R2-es
gyorsforgalmi útnak. Tavaly Rimaszombatban újabb kihelyezett ülést tartott
a kormány (annak vezetőjét ismét Robert Ficonak hívják), s ígéretet tettek,
hogy 2019-ig elkészül az útszakasz teljes tervdokumentációja. Emlékszünk
még viszont az egykori közlekedésügyi miniszter, Ján Počiatek elhíresült
kijelentésére, hogy 2040 előtt nem lesz kész az R2-es gyorsforgalmi út. Az
elmúlt hetekben az események ugyan némileg felgyorsultak, a nyáron két
alkalommal is tartottak útlezárást civil szervezetek, egyet Rimaszombatban,
egyet pedig a Szoroskőnél, amelyen nagy meglepetésre maga a közlekedésügyi miniszter, Érsek Árpád és a Most-Híd elnöke, Bugár Béla is megjelent. Az utóbbi napokban több szakmai konferenciára is sor került, ahol
elhangzott, ragaszkodjon-e a régió a négysávos változathoz, ami lehet, hogy
sose épül meg vagy elégedjen meg a félprofillal, ami ugyan nem is sokkal
olcsóbb, de erre esetleg Pozsonyban is rábólintanak. Főleg, ha a kormány
fel tud szabadítani összegeket az építkezés elkezdésére. Radovan Ceglédy,
a Naša Sobota Polgári Társulás képviselője, az akcióterv egyik kidolgozója
szerint jobb lenne a biztosat választani, noha ő is egyetért azzal, hogy évtizedek óta ezt a területet mostohán kezelték a szlovák politikusok.
„Egész egyszerűen hazugság, hogy kicsi a forgalom ezen a szakaszon, az eltelt húsz perc alatt mintegy 120 autót, köztük rengeteg kamiont számoltam
meg, s nincs olyan hét, hogy ne történne súlyos baleset ezen a szakaszon”
– teszi hozzá Auxt Ferenc, az MKP járási elnöke, aki valószínűsíti azt is,
ha elkészülne a négysávos út, akkor a jelenlegi magyarországi forgalom
egy része is átpártolna erre az útszakaszra. „Nem vagyunk mi Losonctól
keletre B kategóriás állampolgárok, s ragaszkodunk ahhoz, ami jár nekünk”
– mondja Cziprusz Zoltán, az akció kezdeményezője, aki hangsúlyozza,
egyáltalán nem a közlekedésügyi miniszter ellen lépnek fel a kezdeményezésükkel, hanem a petícióval is szeretnék felgyorsítani az útépítési folyamatot. A petíciót az MKP járási irodáiban lehet aláírni, de az aktivista hálózat
is besegít az aláírások gyűjtésébe.
A rimaszombati Városi Képviselő-testület szintén nyilatkozatban tiltakozott
a döntés ellen, s arra kéri a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetségét és
a Gömöri Városok és Falvak Egyesületét, hogy fejezze ki nemtetszését a
döntés miatt, s tegyen meg minden tőle telhetőt, hogy a kormány tartsa be
eredeti ígéretét, s Losonctól keletre is teljes profilban építse meg az R2-es
gyorsforgalmi utat.
Kép és szöveg: Juhász Dósa János

Gömöri Hírlap

55 ezer látogató járt Kurincon
A kedvezőtlen idő miatt szeptember harmadikán
ugyan bezárta kapuit a kurinci Zöld Víz Üdülőövezet, de panaszra így sincs ok, az idén mintegy 55
ezren látogattak el Kurincra, akik közül nagyon
sokan az ország más részeiből, sőt külföldről érkeztek.
Az eladott jegyekből mintegy 240 ezer € folyt be, s
ahogy Šimko József polgármester tájékoztatott bennünket, 140 ezer € bőven elég az üdülőövezet működtetéséhez (alkalmazottak bére, villany, egyéb kiadások). Jövőre a város tervbe vette az üdülőövezet
további fejlesztését, így szeretnének egy hullámmedencét is kiépíteni, amelyre 800 ezer eurós hitelt vesznek fel, 0,67-%-os kamatra. Ez azt jelenti, hogy az első
évben 86 ezer eurót fizetnének ki, amelyet a bevételből
tudnak biztosítani. Az építkezést 2018 tavaszán kezdenék el, s a tervek szerint 2019 nyarán már használatba

vehetik a turisták. A polgármester szerint a látogatók
száma elérheti a százezret, s a bevétel is a 400-500 ezer
eurót.

Egerben voltak nemzetközi táborban

Szeptember 3. és 9. között Nemzetközi Ifjúsági
Tábor valósult meg Eger városában a Nemzeti Tehetség Program keretében, amelyen részt vettek az
Ivan Krasko Gimnázium
diákjai is. A természettudományi workshop jellegű táborba Magyarország, Szlovákia, Románia
és Szerbia közép- és általános iskoláiból érkeztek
a tanulók, és a rendezvénynek otthont adó egri
Gyakorlóiskolában a négy
őselemet
vizsgálhatták
meg közelebbről.
A résztvevők öt napra kis tudósokká váltak, s a tapasztalt oktatók – pedagógusok vezetése mellett lehetőségük volt bolygónk és a rajta lévő élet törvényszerűsé-

geinek részletesebb megismerésére. A tanulók a képzés
ideje alatt négy csoportban dolgoztak, és mindennap
más őselem – a víz, a tűz, a föld illetve a levegő – tulajdonságainak megfigyelésére
összpontosítottak.
A kísérletek, a megfigyelés,
az eszmecserék által érdekes tapasztalatokra tehettek
szert. A program része volt
Eger nevezetességeinek – a
várnak, a Bazilikának, a Varázstoronynak a megtekintése. A tanulók az Imola Hotelben voltak elszállásolva,
ahol egész napi étkeztetésük is biztosítva volt. A résztvevők a megszerzett ismereteken kívül új élményekkel
és új barátságokkal gazdagodva térhettek haza.
Hugo Suchánek, Béres Marianna

Az idén is kiválasztották a legszebbeket
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Tizennyolcadik évfolyamához érkezett a Legszebb erkélyek
és előkertek versenye Rimaszombatban. Az idén 28 erkély
és 23 előkert (kiskert) vett részt a versenyben, amelynek
helyezéseiről a Városi Hivatal, a Polgármesteri Hivatal és a
Városi Hivatal Környezetvédelmi szakosztálya munkatársai
döntöttek.
Az erkélyek versenyében az első helyet a Číkos család (Mikszáth u.) szerezte meg, akik a Mag családot (Hostinský u.) és a
Krnáč családot (Mikszáth u. 42.) előzték meg.
Az előkertek versenyében a Ľupták család kiskertjét (Zsánó
u. 29.) találták a legszebbnek a Boros család (Erdei u.) és a
Ternák család (Markuš u.) előkertjei előtt.

Ismét lesz

polgárőrség a városban
Sikeresen pályázott a belügyminisztériumnál, amely 191 530,26 eurót hagyott
létre polgárőrség létrehozására. Három
évig nyolc polgárőr lát majd el szolgálatot
(elsősorban a Dúsa úti lakótelepen), akik
működésének összköltsége 201 610,80 €
(161 288,64 € s fizetésekre és 40 322,16
€ az egyéb kiadásokra), ebből a város ötszázalékos önrészt (10 080,54 €) biztosít,
amely az elkövetkező esztendők költségvetésébe lesz beépítve.

Multifunkciós
játszóteret avattak
Különböző forrásokból sikerült új multifunkciós közlekedési játszóteret kiépíteni
a Halászi utcai Óvoda udvarán. A legnagyobb összeggel, 4 200 euróval a Szlovák
Takarékpénztár járult hozzá a játszótér létrejöttéhez, a szülői szövetség 3 000, míg a
Nasa Sobota Polgári Társulás 400 euróval
támogatta. A játszóteret a Gemerstav építette meg, s a támogatásokból közlekedési
táblák és más segédeszközök beszerzésére
is futotta.
amb

3

Mihók Ibolya
emlékére

Hosszú, súlyos betegség után
elhunyt Mihók Ibolya képzőművész, a rimaszombati
Művészeti Alapiskola tanárnője, rimaszombati szervezésű képzőművészeti versenyek
állandó szervezője, zsűritagja.
Mihók Ibolya 1960 március negyedikén született, s Besztercebányán végzett a mai Bél Mátyás Egyetemen. Az egyetem
elvégzése után hazatért szülővárosába, ahol 1984 óta tanított. nem kis érdeme van abban,
hogy a művészeti alapiskola
épülete fokozatosan megújult, s
ma a képzőművészeti tanszék a
megye egyik legjobban felszerelt, s legmodernebb iskolájának számít. 33 év alatt diákok
ezreivel foglalkozott, szerettette meg velük a képzőművészetet, akik közül sokan szerepeltek eredményesen hazai és
nemzetközi versenyeken, így
Magyarországon, Csehországban, Olaszországban, de Kínában és Indiában is. 1988-ban
Daniela Pánekovával egyetemben egyik ötletgazdája és szervezője volt az Újévi üdvözletek
címet viselő versenynek, amely
immár 19 éve az egyik legismertebb képzőművészeti versenynek számít Szlovákiában.
Ahogy állandó zsűritagja volt a
Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya által szervezett Ferenczy István Képzőművészeti Versenynek is. Számos
hazai és nemzetközi workshop
(Lengyelország, Horvátország)
résztvevője volt, saját elméleti
és gyakorlati tanítási modellt
alakított ki, s számos diákja
folytatta tanulmányait képzőművészeti szakon.
A mindig csendes, felelősségteljes, fáradhatatlan Mihók Ibolya szeptember 24-én végleg
megpihent, s átköltözött a „csodák országába”. Munkatársai és
diákjai a legnagyobb szeretettel
őrzik emlékét.
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Erdős Virág megérkezett Batyiba

Három éve a Költészet napján
gödöllői lakosok készítettek egy
sajátságos periódusos táblázatot,
amelyen a vegyjelek nem kémiai
elemeket, hanem költőket takartak Háy Jánostól Kabai Lórántig
bezárólag. A lantanaidák között
Homérosz és Tompa Mihály között Erdős Virág foglal helyet.
Az az Erdős Virág, aki idén tavasszal két alkalommal is bekerült
a rimaszombati köztudatba, s a
napokban végre személyesen is
megérkezett.
A Hátrahagyott versek című legújabb kötetében (Magvető Kiadó)
maga a szerző is versbe foglalja
önéletrajzát, így megtudhatjuk róla,
hogy „Erdős Virág az egyik leghíresebb magyar író,//de már sajnos
meghalt,//vagyis nem halt meg,//
csak mindig nagyon későn jár haza.”
Nos, nem volt ez másképp szeptember 19-én sem, amikor Erdős Virág
az Esték a Gömöri Hírlappal című
sorozat első őszi vendége volt, az
apropó pedig a helyi Művészeti
Alapiskola mellett működő Alterna
színkör Az utolsó vacsora és egyebek című előadásának ún. darabtemetője. Vagyis a második a sorban,
június végén Alsókubinban, a Hviezdoslavov Kubín nevet viselő országos szavalóversenyen elbúcsúztak
tőle, ahol a szakmai zsűri nem iga-

zán tudok vele sokat kezdeni a lírai
színház elnevezésű kategóriában.
S mivel képtelen volt Jana Janove
rendező és csapata magvas gondolatainak feldolgozására, inkább úgy
döntött, hogy ifjúsági színháznak
minősíti át az előadás műfaját, s ezzel letudja. Szerencsére, a közönség
ott is vette a lapot.
Ahogyan vette a lapot Rimaszombatban is. Az alkotók Erdős Virág
verseit beleszőtték egy 2178-ban
játszódó történetbe, csak a forma
örök – a valóságshow műfaja ugyanis még mindig nem halt ki, csupán
egy kissé többre, nem babra megy
a játék, a szereplők az életükért a
szavazók életét kínálják fel cserébe.
Nem kis lapokkal játszanak tehát,
de kiderül, minden csupán ámítás, a

Október 06.:
Az aradi vértanúkra emlékeznek
A Csemadok Rimaszombati Alapszervezete értesíti
a nyilvánosságot, hogy október 6-án, pénteken
17.00 órai kezdettel emlékezik az aradi vértanúkra
a temetőben található kopjafánál.

Októberi játék a Tompa
Mihály Könyvesbolttal
Októberben
is
folytatjuk
játékunkat a rimaszombati Tompa
Mihály Könyvesbolttal. Aki sikeresen válaszol a kérdésünkre, bekerül
a sorsolásba, s egy
szerencsés
megfejtő 10 eurós könyvutalványt nyer,
amelyet december végéig vásárolhat
le a könyvesboltban.
A szeptemberi sikerlista a Tompa Mihály Könyvesboltban:
1.
Ken
Follett:
A
tűzoszlop
(Kingsbridge-trilógia III.)
2. Stephen King: AZ
3. David Lagercrantz: Mint az árnyék
4. Lorna Byrne: Angyali érintés

5. Paulo Coelho: Az Ötödik Hegy
6. Nicola Yoon: Minden, minden
7. Danielle Steel: Vad víz
8. Paula Hawkins: A víz mélyén
9. Szélesi László: Kincsem
10. Farkas Ottó: Keserves nászút
Szeptemberi kérdésünk arra kereste a
választ, ki az a jeles gömöri magyar költő, akinek szeptember 28-án ünnepeljük
születésének 200. évfordulóját. Természetesen Tompa Mihályról van szó,
akinek a múlt héten adták át felújított
szobrát a róla elnevezett téren. A könyvutalványt Kováčik Ilona rimaszombati olvasónk nyerte.
Októberi kérdésünk egy másik, neves, Kossuth-díjas gömöri költő nevét
keresi, aki október elején ünnepli 82.
születésnapját. Ki ő?
A válaszokat október 20-ig várjuk!

nagy Ő játszik velünk, aki osztja a
kártyákat, s lelkiismeretesen és rendületlen intenzitással figyel bennünket. Egy dolog vigasztalhatja csupán
a nézőt, semmi új a Nap alatt, a show
résztvevőinek egyike nemhiába szeretne ígéri a visszatérést 2017-be, az
ember az elmúlt évezredek alatt mit
sem változott, legfeljebb gonoszabb
és kimértebb lett kissé.
Erdős Virág közéleti költészetet művel, bár ahogy a Hátrahagyott versek
címe is jelzi, s ő maga is elmondja
az előadást követő beszélgetésen,
már nem sokáig. Ez az út számára
már járhatatlan, de hogy milyen útra
lép majd, azt még ő sem sejti. A beszélgetésen megtudjuk azt is, hogy a
csoport sokáig keresgélt, míg egyik
tagjuk, Matej Kováč felfedezte az

Eva Andrejčáková által lefordított
és Vladimír Janček által megverselt
szlovák változatot (ahogy a színpadon, úgy a beszélgetés során sem
zavart senkit a kétnyelvűség – külön
köszönet Csank Katalinnak a végig
élvezetes tolmácsolásért), s miután
elolvasták a többiek is, már nem volt
kérdéses, hogy ez lesz a leendő előadásuk alapanyaga. „Nagyon boldog
vagyok, hogy nézőként részese
lehettem ennek az előadásnak, az
előadás ugyanis szinte függetlenítve
magát a szövegeimtől, önálló életre
kelt, a beékelt összekötő szövegek, a
kerettörténet szinte új dimenziókba
helyezte azokat ” – mondja huncut
mosollyal a szemében Erdős Virág,
aki szemmel láthatóan meghatottan
ül a nézőtéren, s bizony meghatódva
ejti ki az első mondatokat. De láthatóan elégedettek a szereplők is, akik
a szerző kedvéért álltak össze még
egy előadásra, s lelkesen invitálják
azt egy közös fotó erejéig a színpadra.
Az Esték a Gömöri Hírlappal sorozat az ősz folyamán folytatódik,
októberben Danyi Zoltán verseskötetét mutatják be, novemberben Ady
Endrére, valamint Tompa Mihályra
és Arany Jánosra emlékeznek, decemberben pedig Farkas Ottó, Kerényi Éva és Csordás János köteteit
mutatják be.
jdj .Gecse Attila felvételei

Október 12.

A Kor-Zár nyitja az idei Győry Dezső Napokat
A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya szeretettel várja a közönséget a XV.
Győry Dezső Napok nyitórendezvényére,
amelyre október 12-én, csütörtökön 18.30 órai
kezdettel kerül sor a Városi Művelődési Központban. Az est vendége a Kor-Zár együttes
lesz, amely Mozi címmel mutatja be kortárs
VMK – 2017. október 12. – MsKS, 18.30
magyar költők műveiből készített műsorát.
Jegyek elővételben a Tompa Mihály Könyvesboltban kaphatók 5 eurós áron (az előadás napján
a helyszínen a jegyek 8 euróba kerülnek majd).
A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya
Gömör-Kishonti Művelődési Központ

Oblastný výbor Csemadoku Rimavská Sobota
Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota

Kor-Zár

Mozi
című előadása kortárs költők műveiből

Hudobný program zostavený z diel súčasnej maďarskej poézie

JEGYELŐVÉTEL – PREDPREDAJ VSTUPENIEK:

Tompa Mihály Könyvesbolt – Kníhkupectvo Mihálya Tompu: 5,A koncert napján – V deň koncertu: 8,- €
A rendezvényt a Szlovák Köztársaság
Kormányhivatala támogatja

€

Realizované s finančnou podporou
Úradu vlády SR – KNM 2017

Cipőkészítő és cipészszerszámokat
választott a hónap műtárgyául a
Gömör-Kishonti Múzeum, amelyek
október végéig tekinthetők meg.
Ahogy Ľudmila Pulišová etnográfus
lapunk érdeklődésére elmondta, a kiállított cipészszerszámok rimaszombati,
tamásfalai, bakti és kiétei műhelyekből
származnak. A cipészek a csizmakészítők, a szabók, a kovácsok, a
mészárosok és a molnárok mellett a hat legnépszerűbb mesterség
közé tartoztak a régióban. Előbb céhekbe tömörültek, majd 1873-ban
Rimaszombatban és Nagyrőcén is megalakult a Cipőkészítők Egylete,
de ezt követően 1874-ben Ratkón, míg két évvel később Rozsnyón is
egyletbe tömörültek a cipészek. A kiállított tárgyakat egykor a tamásfalai Bán Bódi Dezső (1901-1983), a bakti Juraj Aláč (1901), a kiétei
Matúš Šulek 1894-1971) és a rimaszombati Samuel Králik (18771963) használta, akinek a Cukorgyári utcában volt a műhelye.

Gömöri Hírlap

		Megjegyzem
		
A rendőrség intézkedik
Mármint a szlovák rendőrség. Igaz, jóval lassabban mint
mondjuk nyugat-európai kollégáik tennék, teljesen fejetlenül – de azért csak sikerül minden jegyzőkönyvet felvenniük
és lepecsételniük. Csak várjuk
ki a végét!

A minap a szokásos csotrogán�nyal utaztam a járási székhelyre,
szerencsére épp nem volt trópusi hőség, s mivel szabadságon
voltam, nem is nagyon siettem.
A kocsi ugyan tele volt – épp
segélyosztás után jártunk –, de
hiába lennék „zugfirkász” (hogy
egyik volt kollégám szellemesnek vélt megjegyzését idézzem),
valahogy most nem érdekelt, mi
történik körülöttem. Már szinte
beértünk, amikor az utolsó közúti
átjárót is elhagyva, csattanásra
riadtunk fel. Az átjárón – bár az
egyik legforgalmasabb a régióban, s nem egy halálos baleset
történt már ott –, a mai napig
nincs sorompó, csak a szemafor
világít (ha nincs éppen elromolva). A szerelvény jó száz méterrel odébb, a kukoricatábla kellős
közepén megállt, s a mozdonyvezető rémülten rohant megnézni,
lett-e komolyabb következménye
a csattanásnak. Szerencsére, sokkal nagyobb volt a füstje, mint a
lángja, az átjárón a szerelvénnyel
ütköző gépkocsit épp csak súrolta a vonat (a helyi bulvármédiára
jellemző, hogy súlyos balesetről
beszél ezúttal is, holott szerencsére se személyben, de még az
autóban nem esett különösebb
kár), így pár perccel később a
gépkocsivezető és annak kiskorú utasa sértetlenül szállt ki a
kissé megrongálódott járműből.
Tíz perccel később a rendőrség
is megérkezett, sőt újabb fél óra

elteltével már a vasútiak is. Egy
idő után szinte többen voltak,
mint az utasok, akik velem együtt
türelmetlenül vártuk, mikor folytathatjuk végre az utunkat. Nos,
mint kiderült, nem egyhamar,
sőt…

Közel egy órás várakozás után
a csotrogányig is eljutott a rendőrség, s miután az utasoktól
egyhangúlag megtudták, hogy
senkinek nem esett semmi baja,
sőt igazából senki sem látott
semmit, felszólítottak bennünket,
hogy szálljunk le a vonatról, s elgyalogolva a baleset színhelyéig,
ott mindenki igazolja magát. Szó
se lehet róla – vágta rá a vonatvezető (lánykori nevén kalauz),
ugyanis itt én felelek az utasokért, s nem engedek le senkit a
vonatról. Teljes a tanácstalanság,
újabb rendőrök érkeznek, s végre
megszületik a döntés. Egyikük
felveszi az utasok adatait, még a
telefonszámukat is elkéri, elvégre kihallgatás is lesz majd valamikor, a többiek a szerelvényt
fotózzák vehemensen. Kinn
dolgozom Németországban, s
a múltkor egy halálos kimenetelű, hasonló balesetnek voltam
a szemtanúja. Fél óra sem telt el,
s a rendőrök szabaddá tették az
utat és megindulhatott a forgalom

mind az autó-, mind a vasúton.
Mi lassan már két órája veszteglünk a szerelvényben, s miután a
vonatvezető látja, hogy nem tudja
még a rendőrökkel sem fenntartani a rendet, s az anyázás eluralkodott az utasok között, kinyitják
az ajtókat, s mindenki mehet,
ahová akar. Nénike, várjon még
egy keveset, míg lefényképezem
a vonatot – szól oda az egyik rendőr, de az utasok már menekülnek az egyre inkább felmelegedő
járgányról, s neki a kukoricásnak.
Még szerencse, hogy alig kétszáz
méterre van egy buszmegálló, s
ha majd az út is felszabadul, akkor talán autóbusszal bejuthatunk
az alig három kilométerre lévő
városba.
A történet persze itt még nem ért
véget. Pár héttel később kaptam
egy telefont, miszerint a helyszínen intézkedett rendőr már elkészítette a jegyzőkönyvet, csak
hitelesítenem kell záros határidőn
belül. Tíz perc múlva már kopogtatott is az ajtómon, s mint kiderült, kiválasztottak kilenc utast
(bár az utasok kétharmada roma
volt, a kiválasztottak között egy
sem akadt), akiknek semmi dolga nem akadt, csak a három példányban elkészített jegyzőkönyv
minden egyes oldalát hitelesíteniük kellett. Mert e nélkül ugye
nem megy. Viszont megnyugtatott, nem igaz az a híresztelés,
hogy a vétkes gépjárművezető
még aznap este visszakapta a
jogsiját. Nyugodtan bejöhet az
irodámba, ott van az asztalon –
teszi még hozzá, de mielőtt kilép
az ajtón, még megfenyeget; lehet,
hogy még lesz egy jegyzőkönyv.
Csak újabb baleset ne legyen!
Juhász Dósa János

Elhunyt Květa Fialová, Nagydaróc szülöttje
88 éves korában eltávozott a cseh színészet egyik nagyasszonya,
Květa
Fialová. A Sors
szeszélye folytán,
ahogy az Ajnácskőn született Eva
Rysová, ő is régiónkban, mégpedig
Nagydarócon látta
meg a napvilágot 1929 szeptember elsején, ahová
szülei Csehszlovákia megalakulása után költöztek.
1938-ig éltek Nagydarócon, de miután a terület vis�szakerült Magyarországhoz, kénytelenek voltak elhagyni a települést, s visszaköltöztek Csehországba.
16 évesen jelentkezett a Český Těšín-i színházba, s
pár évvel később felvették a brünni konzervatóriumba, majd a Janáček Művészeti Egyetemre (JAMU).
Az egyetem elvégzése után több cseh színházban

(Opava, České Budějovice, Kolín) szerencsét próbált, de egy időben játszott a turócszentmártoni társulatban is. Az igazi kiugrást a prágai ABC Színház
jelentette, ahová a legendás Jan Werich hívta, de a
széles közvélemény a Limonádé Joe című, Oldřich
Lipský rendezte westernparódiában ismerte és szerette meg, amelyben a rosszlányt, Tornádó Lou-t
alakította. Ez a szerepkör a későbbiekben teljesen
rásimult, s hosszú pályafutása során mintegy 120
filmben szerepelt, így például az Oscar-díjas Szigorúan ellenőrzött vonatokban, de a Nagymamában,
A halál neve Engelchen, az Adéla még nem vacsorázott és a Zeman őrnagy esetei című tévésorozatban is.
A hatvanas években ő számított a cseh Liz Taylornak,
de finom eleganciája miatt a későbbiekben is szívesen foglalkoztatták a filmrendezők. Férje Pavel Háša
rendező volt, egy lányuk, Zuzana született. Fialová
a színház (még három éve is színpadra lépett) és a
film mellett több könyvet is írt, amelyben életrajza
mellett az életről alkotott gondolatait is megosztotta
a közönségével.
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Őszi nagytakarítás
Rimaszombatban

Ahogy már megszokhatták, az idén is
sor kerül az őszi nagytakarításra, méghozzá szeptember 28. és november 02. között. A Városi Közterület-fenntartó Vállalat nagyméretű konténereket helyez ki
az alább feltüntetett menetrend szerint.
A veszélyes hulladékok begyűjtésére október 14-én, szombaton kerül sor. A cég munkatársai kérik a lakosságot, hogy ezt a lehetőséget maximálisan használják ki!
Szept. 28.–okt 05.
Akasztóhegy – Vasutas u./az üzlettel és volt
óvodával szemben
Š. M. Daxner tér – a Városi Művelődési
Központ parkolója
Tamásfala – Tamásfalai u., a volt OTEX nagyraktárral szemben
Tormás – az üzlettel szemben
okt. 05.–12.
Mikszáth u. – parkoló
Markuš u.
A Rozsnyói és Iskola u. kereszteződésénél
Rima-lakótelep – a B-1 és B-2 lakóházak
között
Nyugat-lakótelep – a nagy M-Market mellett
okt. 12.–19.
Bakti – a futballpálya mellett
Kurinci Üdülőövezet – a buszmegálló mellett
Szabatka – új rész
Szabatka – régi rész
Szőlős – az üzlet mellett
okt. 19.–26.
Dúsa – a kultúrház mellett
Mezőtelkes – a buszmegálló mellett
Felsőpokorágy – a kultúrház mellett
Alsópokorágy – a templom alatt, a falu végén
Szabópuszta – a lakóházak mellett
okt. 26.–nov. 02.
Dobšinský utca
Szőlős – a fenti autóbuszmegálló
A nagykapacitású konténer (VOK) a háztartási
hulladék összegyűjtésére szolgál. Ezek közé
nem tartozik az építési hulladék, a veszélyes
hulladék (pl. villanykörték, akkumulátorok,
gumi, festékek) stb. A zöldhulladékot, amely
nem került komposztálásra, kérik, hogy a konténer mellé helyezzék el. A veszélyes hulladékokat folyamatosan le lehet adni a DETOX
rimaszombati telephelyén (az egykori ZŤS területén a Kassai úton).
A veszélyes hulladékok mobil begyűjtésére
október 14-én kerül sor. Ennek pontos ütemtervét a későbbiekben közöljük. Amennyiben
nem felel meg a nagykapacitású konténerek
kihelyezésének időpontja és helyszíne, szükség és igény szerint egyeztetni lehet a Városi
Hivatal Építészeti-, környezetvédelmi- és közlekedési osztályán (Svätopluk u. 5., 1. emelet,
tel: 047/56 04 648) vagy a DETOX cégnél a
047/56 04 153-as telefonszámon.
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Események röviden – feketén-fehéren

Az európai kulturális örökség napjai alkalmából adták át Nagyszombatban a Szlovák Nemzeti Múzeum, a Szlovák Köztársaság Műemlékvédelmi Hivatala és a Pamiatky a múzeá folyóirat szerkesztősége által
alapított éves elismeréseket 11 kategóriában.
A Film – videó – hangfelvétel – multimédia – internet kategóriában a fődíjat a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma dokumentumfilmje, az Ártatlan
bűnösök – Gömöriek a szovjet lágerekben nyerte el, amelynek alkotói:
Jarábik Gabriella, Szekeres Éva, Lichtmannegger László, Lehotai Aladár és
Simon Ilona. A film a pozsonyi Brämer-kúria tavaly novemberben megnyílt
és 2018 végéig látható, Felcserélt otthonok című kiállítás részeként készült,
s a Közép-Európában 1945 után a politika által kikényszerített migrációs
folyamatokat mutatja be, a Szovjetunióba kényszermunkára hurcoltak kálváriáját, a svábok Magyarországról, a németek (Cseh)szlovákiából történt
kiűzését, a szlovákiai magyarok erőszakos áttelepítését a Szudéta-vidékre,
majd a szlovák–magyar „lakosságcserét”. A 2016-os év felfedezése kategóriában a Betléri Múzeum vitte el az első díjat; ahonnan egy 15. századi
hóráskönyv került elő egy bő hetven éve ki sem nyitott komód szűk felső
fiókjából, Andrássy Ilona grófnő hagyatékából.

Még idejében sikerült felújítani a bátkai református templom tornyát.
A Csillag születik felfedezettjei jótékonysági koncerteken hívták fel a
figyelmet Isten házára, illetve annak kritikus állapotára.
Mészáros János Eleket követően legutóbb László Attilát látta vendégül a
református gyülekezet. A bátkai anyaegyházközség keletkezési évét 1845re datálják 324 fős létszámmal, de múltja egészen a reformáció koráig, a
16. századig nyúlik vissza. A létszámát azóta is őrzi, a Gömöri Református Egyházmegyében a közepes lélekszámú gyülekezetek közé tartozik,
adófizetőinek száma 210 körül mozog, vasárnaponként átlagosan húszan
látogatják az istentiszteleteket. A belső felújítást és a mennyezet megerősítését, a tetőcserét már 1992-1993-ban elvégezték.

Megújult Rimaszombatban a Nyugdíjasok Klubja székházának
tetőszerkezete.

Péterfala Község Önkormányzata
Tőzsér Árpád ajánlására posztumusz
Díszpolgári címet adományozott Pelle
Emilnek. A díszpolgári plakettet és
oklevelet lányai, Mátraháziné Pelle
Andrea és Mirkné Pelle Nóra vehették
át egy bensőséges ünnepség keretén
belül.
Pelle Emil Gömörpéterfalán született
1930-ban, de mint oly sok felvidéki
magyart a háború után, Őt és családját is
elérte a nagyhatalmi bosszú és kisemberi
hitványság. Életének örökké fájó sebe,
hogy 1948-ban Magyarországra telepítették ki, szüleivel, négy testvérével és
azok hozzátartozóival. Szorgalmának
és akaraterejének köszönhetően egyetemi végzettséget szerzett Gödöllőn, majd az Állattenyésztési Kutató Intézetben dolgozott és ledoktorált.
Számos kutatásban vett részt, szabadalmaztatott eljárást dolgozott ki a
juhtenyésztéssel kapcsolatban, cikkeket írt, előadásokat tartott. Gyökereit
sosem feledte, többször visszalátogatott szeretett falujába, ahol barátsággal
fogadták. Nyugdíjba vonulása után felerősödött kötődése Péterfalához, és
tanulmányozni kezdte a falu szokásait, hagyományait, történetét. Könyvtárakba járt, felvette a kapcsolatot egyetemi tanárokkal, írókkal. Így született
meg a „Bölcső a máglyán” című könyve, melyben a saját és családja történetén keresztül megismerteti az olvasót szülőfalujával, annak környezetével és szokásaival, gyermekéveitől kezdve egészen a kitelepítés fájdalmas
emlékéig. Pelle Emil 2016-ban, Budapesten hunyt el, 86 éves korában,
szülőfaluját sosem feledve. Temetésén, utolsó akaratának megfelelően, a
péterfalai templom magnóra feljátszott harangja kísérte utolsó útjára.

Szeptember 20 és 24. között a budapesti Hungexpo és Kincsem Park
területén rendezték meg a 78. Országos Mezőgazdasági Kiállítást és Vásárt,
amelyen régiónkat többek között az alsópokorágyi Tankó László vállalkozó
és termékei képviselték.
Az Európai
Kulturális
Örökség Napjai alkalmából
a rimaszombati Matej
Hrebenda
Könyvtár a
Mesterségek
tegnap és ma
A Rimaszombati Kórházban is
ciklus keretéelindult a Szebb napokat című
ben Történelönkéntességi projekt, amelynek kemi jelmezek és
retében önkéntesek segítenek szebbé
azok elkészívarázsolni a betegek kórházban
tése címmel
eltöltött napjait.
tartott előadást, amelynek vendége
A projekt egyik nagykövete Katarína
a Füleki Vármúzeum munkatársa,
Knechtová énekes, aki RimaszomKasza Patrik volt, aki a 16. és 17.
batba is eljött, hogy támogassa az új
századba repítette vissza népes
kezdeményezést.
hallgatóságát.
Összeállította: jdj, fotó: amb, homoly és a szervezők
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Újra naggyá tesszük Gömört – olvashattuk a
plakátjaidon jóval a megyei választások előtt.
A plakát elsődleges célja, hogy felhívjam az emberek
figyelmét a megyei választások fontosságára, s arra
is, hogy nagyrészt rajtunk múlik, hogyan alakul a
régió jövője.
Mire ezek a sorok megjelennek, benne vagyunk a
választási kampány sűrűjében, s Rigó Lászlóval,
Auxt Ferenccel és Juhász Péterrel együtt Te is a
Magyar Közösség Pártja listáján méretteted meg
magad.
Bevallom őszintén sokat gondolkodtam, elvállaljam-e
a jelöltséget a megyei választásokra, ugyanis sok energiámat kivették már az elmúlt évek kampányai, és
úgy éreztem, talán még hasznosabban is el tudnám
a szabadidőmet tölteni a közösség érdekében mint
egy újabb választási kampánnyal. Végül Menyhárt
József, az MKP Országos Elnöke és a helyi csapat
meggyőzött, hogy az itt élő közösségnek igen fontos az erős képviselet a megyei önkormányzatban,
s így négyen tudnánk talán a legerősebb csapatot
felállítani a választásokra. Igen nagy megtiszteltetés

Véget értek a válogatók az RTL Klub tehetségkutató show-műsorában, az X-Faktorban, amelyben
egy gömöri és nógrádi zenészekből álló
formáció, a Flórián Kvintett is benevezett.
A Flórián Csaba (ének), Danyi Csaba (gitár),
Radics Máté Jr. (dob), Farkas Attila (basszusgitár) és Bobák Krisztián (zongora) alkotta csapat
a Csillagok, csillagok című magyar népdal
különleges feldolgozásával mutatkozott be,
s a zsűri egyhangú döntésével továbbjutott
a táborba.

XVI. Gömöri Egyházmegyei kórustalálkozóra
került sor a rimaszécsi református templomban.
Az idei kórustalálkozóra az egyházmegyéből
kilenc kórus vett részt. Az alkalom végén a
templomkertben felállított kopjafát is leleplezték,
amelyet a reformáció 500. évfordulója alkalmából állítottak a rimaszécsi Református Egyházközösség tagjai, amelyre a község önkormányzata
600 eurót hagyott jóvá. Az esemény után a
résztvevők szeretetünnepségen vettek részt a
helyi kultúrházban.

is egyben, hogy Auxt Ferenc, Juhász Péter és Rigó
László megyei képviselőkkel egy csapatban indulhatok november 4-én. A megyének fontos jogkörei
vannak a középiskolák, az utak, az egészségügy és a
kultúra területén is. S jó lenne, ha minél erősebb csapattal tudnánk Gömört képviselni. Természetesen a
megyei választásokon túl folyamatosan foglalkozunk
olyan ügyekkel is, amik ugyan nem a megye kompetenciái, viszont az itt élő emberek jövőjét illetően
igen fontosak. A napokban indul be a Baross Gábor
Terv, de sikerült új munkahelyeket bebiztosítani a
határ túloldalán is. Petíciót indítottunk az R2 gyorsforgalmi út mihamarabbi megépítéséért teljes profilban a Losonc-Kassa szakaszon is, ugyanis a kormány
B-kategóriás állampolgárokká szeretne minket
silányítani és csupán fél profilba megépíteni az utat.
Ezt határozottan elutasítjuk. Régiónk fejlődése és biztonságos közlekedése érdekében elengedhetetlen az
út 2x2 sávos teljes profilban való megépítése.
Szóval ezek azok a kitörési pontok, amivel most a
legtöbbet tudjuk tenni annak a célnak az elérése
érdekében, hogy „Újra Naggyá Tegyük Gömört”.
GH-58/17

A rimaszombati Roma Információs roma napot
szervezett, amelyen a kulturális produkciók
mellett finom ételek és kézművesek is várták az
érdeklődőket. Fellépett a Sendreiovci & Kokavakere együttes, a Gipsy Čáve, Ivana CIWANNA
Cibuľová, a Die grosse Chance tehetségkutató
verseny győztese, Ondrej Krajňák, Janka és
táncosai, a CESPOM zenészei, Ligárt Iván
tánciskolájának tagjai, valamint a rimaszombati
Magán Konzervatórium diákjai. A rendezvény
elsődleges célja a roma kultúra megismertetése
volt a többségi nemzettel, de sajnos ezt a célt
nem teljesítette, ugyanis a teltházas közönség
soraiban alig-alig találkozhattunk nem romával.

hu.rimavskasobota.sk
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Október 9.
SZER+ELEM+EZ – Bandor Éva
és Olasz István estje
Bandor Éva és Olasz István
SZER+ELEM+EZ című
verses összeállítását hozza
el ismét Rimaszombatba,
amelyet október 9-én, hétfőn
18.00 órától láthatnak a Városi Művelődési Központ
színháztermében kamara
előadásként. Jegyek a Tompa Mihály Könyvesboltban
válthatók.
Aki érzett már életében szerelmet, tudja, ez az érzés
mindent összekuszál, felborít
minden addig jól megszokottat. Egyszerre gyönyörű
s egyszerre felzaklató, s ha
mély – mint a tenger – akár
veszélyes is lehet. Van egy
mondás is: a szerelem öl,
butít, s nyomorba dönt… De
talán Karinthy megfogalmazása sokkal frappánsabb: Férfi és Nő hogy érthetnék meg egymást? Hisz mind a kettő mást akar. A férfi a nőt, a nő a férfit.
Ezt a mottót választották előadásukhoz Olasz István és Bandor Éva színművészek is, a komáromi Jókai Színház művészei. A SZER+ELEM+EZ című
összeállításban többek között Lackfi János, Varró Dániel, Ady Endre, József
Attila, Kosztolányi Dezső, Laboda Róbert, Zelk Zoltán, Tóth Árpád, Szabó
T. Anna és Pilinszky János versei hangzanak el.

Október 10.:
Jordana
Palovičová
lesz a Zenei
Ősz vendége

Október 10-én, kedden 19.00
órától a Városi Művelődési Központ színháztermében Jordana
Palovičová zongoraművész koncertjével folytatódik a 37. Zenei
Ősz Rimaszombatban.
A koncerten Eugen Suchoň,
Franz Schubert, Claude Debussy,
Iris Szeghy művei hangzanak el.
A belépő 2€ (1€ a Zenebarátok
Köre tagjainak).

Október 11.:
Kresnye András bécsi képeslapjai

Pályázati felhívás –
Az érthető Dél-Szlovákiáért

Az érthető Dél-Szlovákiáért címmel pályázatot hirdet a Rákóczi
Szövetség szlovákiai vállalkozások és civilszervezetek részére, a
magyar nyelvhasználat előmozdításáért. A kétnyelvű feliratok
kivitelezésére 1000 euró értékben nyújthatnak be pályázatot
a Rákóczi Szövetséghez az érdeklődők. A pályázat elektronikus adatlapja a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el: http://www.rakocziszovetseg.org/hu/palyazati_adatlap_husk17
A pályázatok beérkezésének határideje: november 15.
A pályázat célja, hogy anyagi, nyelvi/fordítási támogatás révén elősegítse a
szlovákiai magyar nyelvhasználat minél szélesebb körű alkalmazását a vállalkozások és civil szervezetek közreműködésével. Pályázni lehet kétnyelvű
cégtábla, gépjármű és kirakat felirat, szórólap, étlap, címke, termékleírás,
kulturális, sport és egyéb területek feliratainak költségeire. A szövegek fordításához tervezéséhez ingyenes szolgáltatást biztosít a Rákóczi Szövetség
minden kérelmezőnek. A rendelkezésre álló keretösszeg 10 millió forint (33
000 €) vissza nem térítendő támogatás formájában. Jelen pályázati kiírásra
minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyre maximum 1 000
EUR támogatás nyújtható. A Rákóczi Szövetség a Pro Civis Polgári Társulással közösen ingyenes nyelvi/fordítási szolgáltatást nyújt a pályázóknak
szlovák nyelvről magyar nyelvre és magyar nyelvről szlovák nyelvre. Olyan
vállalkozások (természetes és jogi személyek) és civil szervezetek jelentkezhetnek, akik szlovákiai bejegyzéssel rendelkeznek. A Rákóczi Szövetség a
pályázatokat november 25-ig bírálja el. A nyertes és az elutasított pályázók
ezt követően kerülnek kiértetésre elektronikus úton. A nyertes pályázók listája a Rákóczi Szövetség honlapjára is felkerül.
Pályázatokkal kapcsolatos információ: Szenczi Borbála, telefon: (00 36)
1 201 30 67, e-mail: szenczi.borbala@rakocziszovetseg.org

A rimaszombati Turisztikai Információs Központ szervezésében a rimaszombati Városháza Galériában október 11-én, szerdán 10.30 órai
kezdettel nyílik Kresnye András Bécsi képeslapok című fotókiállítása.
A kiállítást megnyitja: Juhász Dósa János újságíró, közreműködik: Botos
Renátó hegedűn.
A kiállítás december elsejéig látogatható.

Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díj

A Csemadok Naszvadi Alapszervezete, a Szlovákiai Magyar Zenészek Egyesülete (SZMAZE) és az ötletgazda,
Lábszky Olivér énekes-dalszövegíró 2011-ben megalapította a Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díjat, melyhez
hamarosan csatlakozott a Szlovákiai Magyar Művelődési
Intézet és a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága.
A szervezőbizottság 2017-ben is meghirdeti a Harmónia – Szlovákiai Magyar
Zenei Díjat. Az ünnepélyes díjátadóra ezúttal november 18-án, szombaton kerül
sor Érsekújvárban, a kultúrház (Fő tér 7.) épületében. Az egyes kategóriákban a
jelölő szervezetek és egyének egyének október 10-ig, éjféli határidővel nevezhetik
a jelölteket, elektronikus úton a www.harmoniadij.sk oldalon megtalálható jelölési
lapon.
A Harmónia Kuratórium 2017-ben 8 kategóriában oszt ki díjakat:
• Harmónia életműdíj; Az év fiatal énekese vagy hangszeres muzsikusa (15-től 25 éves
korig); Az év hagyományőrző népzenésze (25 éves kortól) vagy népi zenekara; Az
év komolyzenei szólistája (25 éves kortól), kórusa vagy zenekara; Az év szólistája
(25 éves kortól), zenekara vagy csoportja megzenésített vers, világzene, musical vagy
dzsessz műfajban; Az év könnyűzenei előadóművésze; Az év könnyűzenei együttese;
Az év dala (2015–2017)
(Felhívják a nagyközönség figyelmét, hogy a 3., a 4. és a 6. kategóriában, egyének esetében csak 25 év felettiek jelölhetők, a 8. kategóriában pedig 2015 és 2017 között hivatalosan megjelent, fizikai vagy nem fizikai formátumú hangfelvételek nevezhetők.)
A Harmónia-díj alapítói elsősorban a szlovákiai magyar kulturális és nonprofit szervezetek, továbbá magánszemélyek jelöléseit várják, de Magyarországról vagy más
országból is bárki nevezheti a felvidéki előadókat, zenészeket. A jelöléseket kizárólag
elektronikus úton, a www.harmoniadij.sk oldalon megtalálható jelölési lap kitöltésével
fogadják el.
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A Matyas nyerte
a Július Nôta-emléktornát

Szeptember 15-én hatodik alkalommal rendezték meg Jánosiban a Nôta-emléktornát a 2009-ben tragikus körülmények között elhunyt futballkapus emlékére. A tornát a Matyas csapata nyerte.

Rég nem volt ennyi néző (460) Rimaszombatban, mint a besztercebányai
Dukla elleni rangadón, amelyen a liga első két helyezettje találkozott, de
régen történt meg az is, hogy a rendőrségnek kellett beavatkoznia, ugyanis a
besztercebányai drukkerek egy része nem bírt magával, s a besztercebányai
góloknál befutottak a pályára, így a második félidő előtt a rendőrség vezette
el a magukról megfeledkezett, petárdákat dobáló és a magyarokat szidalmazó vendégdrukkereket. „Igaz, Rimaszombatba viszonylag kevés drukker
jár, de sokan kihozzák a családjukat is. Nincs szükségünk arra, hogy huligánok zavarják meg a szombat délutáni kikapcsolódásunkat. Ezeket a sötét
alakokat, akik nem szurkolni, hanem balhézni jöttek, be se kellett volna engedni a stadionba” – mondta portálunknak az egyik, fiaival érkezett békés
hazai szurkoló. A huligánok mindenesetre elérték a céljukat, a randalírozásuk ugyanis a hazai csapatot – Prošovský–Zvara, Botos, Morháč, Ľupták–
Uličný (62. Jass), Kalmár, Vujosevics, Petrán–Lovyniuk, Vargic – zavarta
meg, akik ráadásul már két hete nem játszottak tétmérkőzést, mivel Kálnón
a pálya alkalmatlansága miatt egy hete elmaradt a bajnoki mérkőzés (ezt a
találkozót október 11-én, szerdán, 14.30 órától pótolják).
A vendégek durva hibáknak köszönhetően az első félidőben kétgólos vezetésre tettek szert, s amíg a hazaiak tiltakozása ellenére Rojček játékvezető
nem adta meg a tizenegyest a rimaszombati csapatnak, megítélte azt a másik
oldalon. Így a hazaiak már csak futottak az eredmény után, Lovyniuknak
sikerült is szépítenie, de csak ennyire tellett.
Bari Jenő védencei a hétvégén a tavalyi bajnok Liptóújváriakhoz látogattak,
ahol csak ők lőttek gólt, igaz Zvara előbb a saját hálójába talált be, de Petrán
három perc múlva egyenlített. A második félidőben már csak a vendégek
találtak a hálóba (Vujosevics és Botos), s végül 3:1 arányban győztek.
A rimaszombatiak a 10. fordulóban, október 7-én, szombaton 14.30 órától a
losonciakat fogadják, mí a 11. fordulóban, október 15-én, vasárnap a krasznóiakhoz (Krásno nad Kysucou) utaznak.
jdj, fotó: Elek Csaba

Figei Tibor, a rimaszombati Arsenal SC lövészklub versenyzője a
Rapidshooting magyar országos bajnokságon vett részt Verőcén, ahol
vadászpuska kategóriában magyar bajnoki címet szerzett.

Amíg februárban Feleden, addig ősszel Jánosiban emlékeznek a legendás
futballkapusra, akit 2009 február 20-án nem messze az otthonától öltek
meg, de gyilkosát a mai napig nem fogták el. Nôta nemcsak Rimaszombatban védett, de több NBI-es magyarországi klub, így a DVTK és a Vasas kapuját őrizte, majd a rimaszombati MSK kapusedzőjeként dolgozott.
A jánosi Községi Hivatal által megszervezett torna hatodik évfolyamát
több neves vendég is megtisztelte figyelmével (akik gyertyát gyújtottak a
tragédia helyszínén és a temetőben is), ahogy részt vett a család is, köztük
idősebb fia is, aki az apja nyomdokain halad. Sajnos, édesapja pár nappal a
tornát követően 82 évesen szintén visszaadta lelkét a Teremtőjének.
A tornán hat csapat vett részt, s az idei évfolyamot a Matyas csapata nyerte
a Rimatex, a Recsk, a hazaiak, a losonci Keram és a rimaszombati rendőrség csapatai előtt. A torna legjobb góllövője Erik Ľupták lett, míg a legjobb
kapusnak Ján Čilíket választották.
Kép és szöveg: Stanislav Krahulec

A jégkorongozók már elkezdték,
s rajtra készen a röplabdások is
Új edzővel, a zólyomi legenda, Ján Podkonickýval és számos új játékossal indította útjára új évadát a rimaszombati MHK II. ligás csapata. A VK Slovan I.
ligás röplabdásai is több felkészülési tornán vettek részt, s rajtra készen várják a
2017/2018-as idény október hetediki nyitányát.
A jégkorongozók a bajnoki idényt Turócszentmártonban nem a legszerencsésebben indították, ugyanis 9:3 arányban kikaptak az MHK
csapatától. A folytatás viszont annál jobban
sikerült, ugyanis hazai pályán sikerült a kis�szebenieket (Sabinov) 7:2 arányban lelépni. A
hazaiak kapujában az egykori szlovák válogatott, Karol Križan állt, aki remekül védve nem
sok esélyt adott a kisszebeni játékosoknak.
A HKM csapata október hetedikén Bártfára utazik, míg egy héttel később, október
14-én, szombaton 17.00 órától a gölnicbányaiakat fogadják.
Október hetedikén Puhón indítják az új idényt a rimaszombati VK Slovan I. ligás női
röpisei, akiknek célja a nyolccsapatos mezőnyben az első négy hely valamelyikének a
megszerzése. „Több csapat is megerősödve indul neki az idei csatározásoknak, ahogy
nekünk is sikerült pár új játékossal megerősödnünk” – mondja Štefan Baláž, a klub
elnöke, aki nagy kudarcként élné meg, ha a csapat nem tudna bejutni a legjobb négy
közé. Az idén az eperjesi Elba és a zsolnai VA csapataival, a garamszentkeresztiekkel, a sztropkóiakkal (Stropkov), a puhóiakkal (Púchov), a giráltiakkal (Giraltovce)
és a nyitraborosznóiakkal (Brusno) csapnak össze a helyezésekért. Szeptemberben két
felkészülési tornán is elindultak, amelyen id. Alena Kudlíková vezetésével az új csapatot is összerakták. Új játékosnak számít az egykori extraligás Jana Kubaliaková, de a
poltári Júlia Majerová és egy év után visszatért a csapathoz az azóta férjhez ment Jana
Panicová (Drugdová). A nyustyai négycsapatos tornán a batyiak legyőzték a hazaiakat,
a garamszentkeresztieket és a nyitraborosznóiakat, míg a több volt extraligással megerősödött giráltiaktól kikaptak, így a második helyen végeztek. Ezt követően a már
hagyományos hazai torna következett, amelynek idei érdekessége volt, hogy a régió
mindhárom női röplabdaklubja részt vett rajta. A hazai szettveszteség nélkül végeztek
az élen, megelőzve a poltáriakat, a nyustyaiakat és az eperjesi Elba csapatát. A rimaszombatiak az ifj. Kudlíková, Žírošová, J. Kubaliaková, Uhrinová, Bolhová, Lakatošová, Chebeňová, Majerová (Szőkeová, Bobeková) összeállításban léptek pályára, s
valószínűleg ők képviselik majd a klub színeit a bajnokságban is.
Az első hazai mérkőzésre a Tompa Mihály Alapiskola Nyugat-lakótelepi tornatermében kerül sor október 14-én, szombaton, amikor kettős mérkőzésen 14.00 órától a
garamszentkereszti csapatot fogadják.
jdj, fotó: gecse
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Szoboravatás és vásár

Ünnepi ruhába öltözött városunk szeptember utolsó napjaiban. Szeptember 28-án, Tompa Mihály születésének 200. évfordulóján visszakerült a
költő szobra, Holló Barnabás alkotása a róla elnevezett tér középpontjába, ahová 1902-ben felállították. A tér az elmúlt hónapokban alapos változáson ment keresztül, a fák egy részét kivágták, amelyeket újakkal pótoltak. Ezáltal a tér épületei ismét visszakapták egykori patinájukat. A térre
az akkori kor hangulatát megidéző kandeláberek és padok kerültek. Az ünnepségre számos neves vendég elfogadta a szervezők meghívását, így
városunkban köszönthettük Krucsainé Herter Anikó budapesti helyettes államtitkárt, Ríz Gábor parlamenti képviselőt és Haraszti Attila pozsonyi
magyar főkonzult is. Az ünnepélyes térátadás utáni fogadáson bemutatták a B. Kovács István által szerkesztett Lant és biblia című Tompa-emlékkötetet is.

35. évfolyamához érkezett a Gömör-Kishonti Vásár, amely kellemes napsütéses időben fogadta a városból és a régióból kilátogató érdeklődőket.
A számos koncert mellett az idén sem maradhatott el a gyümölcs- és zöldségkiállítás, s kiértékelték a legszebb előkerteket és erkélyeket is.

Gecse Attila képriportja

