Az elmúlt napok
margójára
November első szombatján véget
ér a választási időszak a megyefőnökök és megyei képviselők
számára. Szerte Szlovákiában a
választók ismét az urnák elé járulnak, hogy az elkövetkező öt
esztendőre döntést hozzanak az
új megyefőnökök és megyei képviselők személyéről.

Ünnepélyes keretek között átadták a forgalomnak a Kishonti út újabb körforgalmát,
amely a posta mellett, a Tamásfala felé vezető forgalmat könnyíti meg. A körforgalom
179 376 euróba került, amelyet megyei költségvetésből fedeztek, Rimaszombat a projektdokumentáció elkészítését fizette, amely 11 880 euróba került. Az építkezés a helyi, Ádám
Elemér vezette Gemerstav kivitelezésében valósult meg, s a munkák során eltávolították
az egykori, de már évek óta használaton kívül helyezett aluljárót is.
Michal Murárik és Gecse Attila felvételei

Az 1956-os emlékkőnél, mely a köztemetőben, a Fábry család sírja előtt található, a 4-es
számú Hatvani István Cserkészcsapat szervezésében emlékeztek a rimaszombatiak az
1956-os forradalom eseményeire. „1956 soha el nem évülő felelősséget rakott a vállunkra. Bebizonyosodott, hogy nincs következmények nélküli világ, de ugyanígy nekünk is el
kell számolnunk a vállunkra rakott felelősséggel, vérrel kivívott magyar szabadságunkkal. Mi sem lehetünk tétlenek magyarságunk, hazánk, hitünk, emberségünk és örökségünk megóvása terén” – hangoztatta ünnepi beszédében Varga Gábor, a cserkészcsapat
parancsnoka.
Gecse Attila felvételei

Ne feledjék!
November 4-én
megyei
választások lesznek
Szlovákiában!

A besztercebányai Megyei Önkormányzatban Rimaszombatnak az elmúlt négy esztendőben tisztes
képviselete volt. Csak örülhettünk annak, hogy
mind a város polgármestere, Šimko József, mind az
alpolgármester, Rigó László tagja volt a testületnek,
s minden tőlük telhetőt meg is tettek a városukért, s
a régióért. A négy év alatt leaszfaltozott utak, ahogy
a most átadott Kishonti úti körforgalom is egyértelmű bizonyítékai a négyévi munkájuknak. Nekik is
köszönhetően Marian Kotleba regnálása idején jóval több pénzhez jutott a város, mint előtte Vladimír
Maňka idejében.
Mind a polgármester, mind az alpolgármester ismét
jelöltették magukat. Bár ugyancsak erős mezőnyben kell megmérettetniük magukat – hisz a hat
helyre negyvenkilencen pályáznak –, mindketten
megérdemelnék, hogy újfent mandátumhoz jussanak. Mind a tetteikkel, mind a kitartásukkal, nem
egyszer képviselőtársaikkal is szembeszállva, akik
nem minden alkalommal képviselték a déli régió
érdekeit.
Kiélezett harc várható a megyefőnöki posztért is,
hisz létrejött a sótlan, jellegtelen Ján Luntert támogató nagykoalíció, csak azért, hogy legyőzzék
a jelenlegi megyefőnököt, Marian Kotlebát. Több
reményteljes jelölt, mint Klus és Mičev, – akik
előbb elárasztották bilboardjaikkal a megyét – vis�szaléptek, talán arra gondolva, hogy híveik vakon
követni fogják őket, s majd Lunterra szavaznak. Az
egységes Kotleba elleni harcban nem átallottak ös�szeállni a szocialisták a liberálisokkal, a nemzetiek
Bugárékkal és a romákkal. De az igazi hab a tortán,
hogy a napokban csatlakozott hozzájuk az MKP is,
amely a reklámanyagain már szintén Luntert támogatja. A párt, amely elítélte a Most-Híd belépését a
SMER-rel és az SNS-szel kötendő kormánykoalícióba, most mégis az ő közös jelöltjüket támogatja.
Mi ez, ha nem öngól, hisz ezzel eljátszották az utolsó esélyüket is, hogy megkülönböztessék magukat
a legfőbb ellenfelüktől, s mint demokratikus párt, a
szavazóikra bízzák, hogy azok kit válasszanak.
Sajnos, az egész választási hacacáré ismét a politikai prostitúció szomorú jeleit mutatja…
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Csízi Csaba
most sem jelent meg

Megtartotta októberi ülését a rimaszombati Városi Képviselő-testület,
amely választás előtti hosszas vitát hozott, de igazából a vagyonjogi
kérdések mellett két napirendi pontra korlátozódott.
A képviselők ismét szerették volna meghallgatni Csízi Csabát, a helyi járási hivatal elnökét, hol is tart az R2-es kiépítésének ügye, de Csízi harmadszorra se tett eleget az invitálásnak (a két nappal későbbi választási
vitaesten azzal magyarázta távolmaradását, hogy a képviselő-testület nincs
tisztában a jogköreivel, s ő nem köteles számot adni a saját és a kormány
tevékenységéről a helyi képviselő-testületnek). A képviselők végül egy
felhívást fogadtak el, s az R2-es ügyében egy találkozót kezdeményeztek
Gömör-Kishont, Kassa megye polgármestereivel és a pártok képviselőivel,
hogy egyeztessék a megteendő, s a kormányt a jelenlegi döntése megváltoztatására rábíró lépések ügyében. Šimko József az ülés során a testület
elé terjesztette a 2018-as év prioritásait. Két lehetőséget vázolt fel, a kurinci Zöld Víz Üdülőövezet további fejlesztését (hullámmedence, tobogán)
illetve az egykori Nehézgépipari Művek (ZŤS) területén kialakítandó ipari
park további fejlesztését, az infrastruktúra kialakítását. A képviselők végül
mindkét javaslatot elfogadták, így a város mindkét tervezett létesítmény
projektdokumentációját elkészíttetheti.
jdj, fotó: gecse

GH-77/2017

Megjegyzem
Néger „Németben” megkeresi

Panaszkodik az egyik nagyobb
gömöri mezőgazdasági cég vezetője, alig kap munkást. Pedig nem
egyetemi végzettséget, csupán
kétkezi munkát vár(na) el a kertészetében. A járásban bár nagyságrendekkel csökkent papíron a
munkanélküliség, még mindig fölényesen vezeti az országos listát.

Az a bizonyos húszszázaléknyi
szabad munkaerő segélyen éldegél,
netán feketén dolgozik, esetleg
„Németben” vagy „Osztrákban”
koldul. Tudja a jogait, a kötelesség
szó viszont hiányzik a szótárából.
Nos, ezek után mit is csodálkozunk
azon, hogy a szélsőjobb népszerűsége csak nem akar alábbhagyni.
Pedig tavaly, amikor a szlovák miniszterelnök errefelé járt kihelyezett
kormányülésen, maga is megtapasztalhatta Losoncon, ahol negyven főt
alkalmazó cég is képtelen munkára
alkalmas embereket találni. Majd
jönnek a szerb vagy az albán vendégmunkások. Fico csodálkozik, de
csak azért, mert ennyi év miniszterelnökség után sem ismeri a helyi
viszonyokat. Pontosabban, permanens választási kampányok közepette

kinek lenne kedve darázsfészekbe
nyúlni. Koncepció híján a balhét
meg vigye el az ellenzék vagy a
piszkos munka elvégzésére szerződtetett kormánypártocska (lásd. roma
kormánybiztosi poszt).
Osztrák cég gyári segédmunkára keres alkalmazottakat. Iskolai végzettség (minimális sem) nem feltétel, a
fizetés havi bruttó 1 200 €. Gömörben a havi fizetés egy-egy cégnél a
bruttó 600 eurót sem éri el (sokak
több évtizednyi szakmunkáért sem
kapnak többet plusz útiköltség és
egyéb járulékos kiadások). Egyik
ismerősöm panaszkodik, tíz éve
dolgozik a cégnél, amikor felvették,
hatan csinálták ugyanazt, amit ma
ketten. A fizetése viszont kevesebb
most, mint akkor. „Ha fiatalabb lennék tíz-tizenöt évvel, s nem lenne a
nyakamon egy eladhatatlan emeletes ház, amit a szüleimtől örököltem,
már rég nem lennék a környéken
sem” – mondja, lemondva minden
reményről. Azok, akik fiatalabbak,
mobilisabbak, azoknak már rég csak
bottal üthetik a nyomát. Rimaszombat lakóinak a száma hivatalosan
kb. 24 ezer fő, a valódi létszám több
ezer fővel kevesebb. Az állandó

lakhelyük itt van, de legfeljebb húsvétkor és karácsonykor járnak haza
látogatóba. Amikor egyiküket, aki
Budapesten most végezte el az egyetemet, felhívom, hogy pár hónapra
átvehetné a helyemet, csak annyit
közöl, 1 500 € a tárgyalási alap. Ha
nem, akkor a magyar fővárosban
marad gömöri lokálpatrióta.
Vannak persze, akiknek tökéletesen
megfelel ez az álhumánus szociális
rendszer, s ha ismerik a kiskapukat
(s már miért is ne ismernék?), azok
jól eléldegélnek a zavarosban. Az
aktivációs munka biztos pénzforrás
(heti tíz órát helyben támasztani a
lapátot nem túlságosan megerőltető vállalkozás, közben még jár az
ilyen-olyan támogatási illeték, a sokaknak ingyenes vasúti igazolvány),
mellette akár heti egy-két napra ki
lehet ruccanni újságot árulni Bécsbe, s mindezt egybevetve tiszta haszon. Ahogy panaszkodnak a kint
dolgozó ápolónők is (a napokban
egy tragikus autóbalesetben nyolcan vesztették az életüket), de azt
elfelejtik, hogy ha minden nővér a
könnyebbik utat választaná, azonnal
bezárhatnák a hazai kórházakat.
S akkor mit is fenyegetőznek itt

egyesek munkát és tanulást emlegetve? Amikor a napokban feltettem ezt a kérdést az egyik, ma már
kilencven százalékban romák által
lakott roma polgármesternek, a válasza meglehetősen célratörő volt:
majd tíz év múlva úgyis mi leszünk
többségben, s mi döntünk még a helyesírásról is...
Bár csak hétfő van, a helyi vasúti
kocsinak nevezett csotrogány tele
hangoskodó utasokkal. Egyikük épp
„Németbe” indul (a fél falu kinn
van), otthon aktivációson éldegél,
írni-olvasni alig tud, de heti rendszerességgel jár ki megvámolni a
gazdag nyugati „testvíreket”. „Most
csak három napra megyek, de elég is
az”, mondja a másik által csak Négernek becézett harminc körüli férfi,
„ha leszámítom a buszköltséget,
akkor is legalább ezer eurót hozok
haza. De közeleg a karácsony, ilyenkor szívesen megsajnálnak bennünket, s dől a pénz”. Akár az autóbuszos koldulás is beindulhat.
S akkor mit csodálkozunk azon,
hogy errefelé lassan már lasszóval
sem lehet munkaerőt fogni, s Kotleba ismét begyűjti a protesztszavazatokat?
Juhász Dósa János

Gömöri Hírlap

Megyei választások 2017

November negyedikén ismét urnákhoz járulhatunk, ezúttal a
megyei választásokra kerül sor.
Az elmúlt évekkel ellentétben az
idén a megyei választás is egyfordulós lesz, s már november
negyedikén sor kerül a megyefőnök megválasztására is. Ráadásul most nem négy, hanem öt
esztendőre választjuk meg a megyei képviselőket, ugyanis legközelebb, 2022-ben már egy időben
kerül sor a megyei és a helyhatósági választásokra.
A jelenlegi közigazgatási felosztást 2001-ben hagyta jóvá az első
Dzurinda-kormány, bár ma már
nagyon sokan elégedetlenek vele.
Az akkor elfogadott törvény a központi államigazgatási szervek és
a helyi önkormányzatok közé egy
újabb lépcsőt iktatott be, mégpedig a megyei önkormányzatokat.
Az addigi három kerületből nyolc
megyét alakítottak ki, s mindet
úgy, hogy a szlovákiai magyarok
egyikben sem lehessenek jelen nagyobb számarányban. Idén ősszel
ötödik alkalommal kerül sor megyei választásokra.
Több vitafórumon is elhangzott,
hogy a polgárok nincsenek tisztában vele, milyen jogkörökkel is
rendelkezik a megye, s valószínűleg ennek is köszönhető, hogy
nagyon alacsony volt a választási
kedv az elmúlt megyei választásokon. Illik tudni tehát, hogy az állami jogkörök egy részét a megyei
önkormányzatok kapták, jelentős
költségvetési támogatással, ennek
egy részét saját bevételként, a másik részét pedig címzett támogatásként átruházott hatáskörökre.
A megyék legfőbb bevétele az adóbevételekből származik, jelentős
része az alanyi jogon járó, a természetes személyek jövedelemadójának meghatározott része, a másik
pedig az állami költségvetésből a
konkrét feladatokra kapott összeg.
2017-ben a megyék összesen 1,435
milliárd euróból gazdálkodhatnak.
A megyék jogkörei közé tartozik
az oktatásügy, az egészségügy, a
szociális szolgáltatások, a közút-

hálózat, az autóbusz-közlekedés,
a civilvédelem, a kultúra, a régiófejlesztés és az idegenforgalom.
A megye adja ki az engedélyeket
az egészségügyi szolgáltatások
működtetésére, vagyis a megye
hozzájárulása kell pl. egy-egy
rendelő vagy gyógyszertár megnyitásához. A megye ellenőrzi azt
is, hogy az orvos milyen címen,
milyen összegeket számlázhat a
páciensnek. Azt a törvény határozza meg, hogy az orvos miért kérhet
pénzt – például egészségi alkalmasság gépjárművezetésre stb. –,
de a díj összegét az orvos javaslata
alapján a megye hagyja jóvá.
A szociális szolgáltatások sokkal
nagyobb költségvetést igénylő terület. Itt a legnagyobb költséget a
szociális otthonok fenntartása teszi
ki. A megye tartja fenn a gyerekotthonokat, a krízisközpontokat,
és ellát más, a gyámüggyel kapcsolatos feladatot is. Hatáskörébe
tartoznak a drogfüggők a reszocializációs programjai, és gondoskodik a börtönből szabadultak társadalomba való beilleszkedéséről is.
A másod- és harmadrendű közutak
karbantartása is a megye feladata, a téli és a nyári karbantartás,
valamint kisebb javítások, illetve
rövidebb útszakaszok felújítását
tudják finanszírozni a pénzből.
A nagyobb útjavítások jobbára
uniós forrásból, vagy állami támogatásból valósulnak meg. Ezektől
esett el az elmúlt években Besztercebánya megye, miután kiderült, a
megyefőnök feketén alkalmazott
munkásokat. Ennek ellenére saját
forrásból a négy év alatt mintegy
300 kilométernyi utat sikerült felújítani.
A megyéhez tartoznak a középiskolák is, engedélyezi az egyes
osztályok megnyitását, dönt az alacsony létszámú évfolyamok kivételéről, az iskolák összevonásáról,
az épületek felújításáról, az uniós
pályázatokban való részvételről, és
beleszólása van az igazgatóválasztásokba. A most búcsúzó testület
egyik utolsó döntése volt, hogy
nem engedélyezte újabb osztály
nyitását a Magán Szakközépiskolában, holott négy évig folyamatosan azt hangoztatták, hogy a
szakiskolákat kell előtérbe helyezni a gimnáziumok helyett, ahogy
Kotleba évek óta harcban áll a
Rimaszombatban működő Magán
Konzervatóriummal is. Mindkét
iskolában többnyire magyar ajkú
roma fiatalok tanulnak.
jdj
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Negyvenkilencen
a képviselői posztért

A Rimaszombati Járásban a megválasztható
hat helyre 49 képviselőjelöltet vettek nyilvántartásba, a pártok többsége önállóan indul, de
például a SAS, az OĽANO, a NOVA, a KDH és
az OKS választási szövetséget kötött.

Nyolcan indulnak független jelöltként, a Most-Híd hat, míg az MKP
négy jelöltet indít. Jelenleg (vagyis lapzártánkkor) még tíz jelölt van
versenyben a megyefőnöki tisztségért. A regnáló megyefőnök, Marian Kotleba szeretne újrázni, legnagyobb ellenfelének a több párt
(SMER, MKP, Most-Híd) támogatásával induló Ján Lunter vállalkozó ígérkezik.
A Magyar Közösség Pártja (MKP) Auxt Ferencet, Cziprusz Zoltánt,
Juhász Pétert és Rigó Lászlót indítja, a Most-Híd Agócs Tamást, Bari
Aladárt, Csízi Csabát, Lang Lászlót, Sliva Tamást és Vavrek Istvánt.
Független jelöltként indul Mede Géza, Menyhárt Béla, Szajkó Béla,
ahogy Vojtech Kökény is, de a jelöltek között találjuk Šimko Józsefet,
Rimaszombat polgármesterét, a Gemerské zvesti egykori főszerkesztőjét Marta Kanalovát, valamint a rimaszombati városatyák közül
Ivan Hazuchát, Anna Zsóriovát és Andrea Andrášiovát is. Az egykori
városi képviselők közül szeretne megyei képviselő lenni Aneta Vargicová és Dušan Hlinka, ahogy a jelenleg is regnáló két északi megyei
képviselő, Michal Bagačka és Peter Mináč is.
Felhívjuk a választók figyelmét, hogy bár hatan már visszaléptek
a megyefőnöki jelöltségtől, a nevük rajta lesz a választási lapon.
Kérjük, figyeljék a választóhelyiségben kihelyezett hirdetményeket, s ne szavazzanak olyan jelöltre, aki már visszalépett a jelöltségtől.
jdj

Gőzerővel zajlik a kampány

Televíziós és nyilvános viták, humorestek, nótafesztiválok jelzik,
hogy ismét előttünk egy voksolás. A közszolgálati televízióban
mintegy kétórás vitaműsorban mutatkoztak be a megyefőnök-jelöltek, s az eredetileg bejelentkezett tizenhét jelöltből eddig már
heten visszaléptek.
Viliam Baňák, Šimko József,
Martin Klus és Stanislav Mičev
már a vita előtt visszalépett,
utóbbi kettő a szeptemberi felmérésekre hivatkozva, s mindketten bejelentették Ján Lunter
támogatását. A televíziós vita
során további hárman jelentették
be visszalépésüket, Vojtech Kökény Ján Lunter, Michal Kantor Igor
Kašper javára jelentette be a lemondását, míg Ivan Saktor a választóira
bízta, kire voksolnak majd. A felmérések alapján az esélyesek közé tartozik Martin Juhaniak is, aki jelenleg Breznóbánya Városi Hivatalának
az elöljárója.
Rimaszombatban, a Rimaszombati Kávéház keretein belül az MKP
és a Most-Híd két-két jelöltje (Juhász Péter és Cziprusz Zoltán illetve
Csízi Csaba és Vavrek István) folytatott vitát, amelyen szóba került a
jelenlegi megyerendszer átalakításának fontossága, az R2-es gyorsforgalmi út mielőbbi befejezése (egyik se megyei hatáskör), valamint a
jelenlegi megyeelnök vállalhatatlansága is. A vita során Šimko József,
Rimaszombat polgármestere hangsúlyozta, hogy a döntéshozás a testület, s nem a megyeelnök kezében van, így a négy éves stagnálásért
elsősorban az abszolút többséggel rendelkező SMER a felelős, akik 27
képviselővel (valamint az őket támogató kereszténydemokraták) mindent megtettek azért, hogy ellehetetlenítsék Kotlebát, ezáltal a megye
működését is. Vavrek István viszont azt hangsúlyozta, hogy az idei választás során a legfontosabb feladatnak azt tartják, hogy Kotleba elveszítse a megyefőnöki posztját, s ennek rendelik alá a kampányukat is.
Cziprusz szerint az utolsó pillanatban sikerült egy ötpontos csomagban
megegyezniük Lunterral, így végül ők is beálltak a nyugdíjas vállalkozót támogatók sorába.
Juhász Dósa János, fotó: Gecse Attila
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Hadobás Éva néni nyugdíjas évei

Jó tíz éve ismerem Hadobás Éva
nénit, akivel akkoriban még a
Wass Albert Nyugdíjasklub rendezvényein találkoztam. Később
ezek a találkozások – miután Éva
néni egészségi állapota megromlott – elmaradtak, de azért tudtunk egymásról. Éva néni rendszeresen küldte a hozzászólásait,
olvasói észrevételeit, s néhanapján
felhívott, hogy „mielőtt még végleg elmegy”, szeretné velem az
emlékeit megosztani.
84 év e földi lét színpadán – nem kis
idő. Éva néni két bottal, de számos
emlék társaságában fogad, s a találkozás röpke egy órányi idejében
megelevenedik az immár több mint
nyolc évtized, s ahogy ez az egy
óra, a nyolcvannégy év is nagyon
gyorsan elrepül. A régi képeken ma
már nem látható épületek, rég halott
emberek, s már csak az Éva néniben
megbújó emlékek. Sok-sok képen
az egykori, Lévay Tibor által vezetett énekkar, amely számára akkoriban a közösségi életet jelentette, az
1974-es árvíz, amelynek az idején
csak csónakkal lehetett közlekedni,
egy rég lebontott „zelovoc” bódé a

Kereskedelmi Akadémiával szemben, ahol évekig a zöldséget árulta,
s több eltűnt utcányi múlt, amelyeken egykor Tompa Mihály, Ferenczy
István és Blaha Lujza szülőháza állt.
Ma már az utcákat sem találjuk. Egy
benzinpumpa a mai Fő téren, mellette megannyi autóval, a háttérben az
akkor fénykorát élő Tátra Szállóval.
Alig pár méterrel odébb már a Tompa tér, amelynek sarkán valamikor
nyilvános illemhely is működött.
S a közösségi és városi emlékek
mellett egy másik albumban a családi fotók. Az egyiken – ki nem találnám – a jelenlegi polgármester
szülei. „Na, maga szerint kire hasonlít” – kérdezi mosolyogva, majd
gyorsan hozzáteszi, ezt a fotót nem
engedi lemásolni. Éva néni első
férje ugyanis szintén a Šimko családból származik, két fiút neveltek
fel, Attila autószerelő (évekig volt
Bellény polgármestere, ma a városi
rendőrségen dolgozik), István tanár
lett. A másik férje szabadidejében
gobelinkészítéssel foglalatoskodott,
a falakon szebbnél szebb munkák
őrzik az emlékét.
„Sokáig vezettem a Wass Albert
Nyugdíjasklubot, s mindig irigy-

Tiszaújvárosi vendégek jártak
a Wass Albert Nyugdíjasklubban

Október a szépkorúak hónapja, s ez alkalmat is kihasználva találkoztak
Rimaszombat és Tiszaújváros nyugdíjasai is a rimaszombati Magyar
Közösségi Házban. A rimaszombati Wass Albert Nyugdíjasklub idén
ünnepli megalakulásának 15. évfordulóját. A nyugdíjasok magyar körét
még Tamás Ilonka néni hozta létre, őrá is emlékeztek az október 13-i
ünnepségen, melyre meghívták tiszaújvárosi barátaikat is.
A Szövetség a Közös
Célokért Rimaszombati Területi Irodájának
segítségével
az elmúlt évben a
rimaszombati
magyar nyugdíjasklubot
sikerült hivatalosan
is bejegyeztetni a
szlovák
belügyminisztériumnál polgári
társulásként, s így már
pályázatot is benyújthatott – tájékoztatta lapunkat Pósa Homoly Erzsébet, az
iroda munkatársa. Meghitt, családias hangulat fogadta a tiszaújvárosi vendégeket, házias ízek, régi- és új receptek is előkerültek. Varjas Lászlóné, a
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének elnöke klubjukról elmondta, közel 630 tagjuk van, s összefogják a tiszaújvárosi nyugdíjasok egy részét.
Ettől sokkal több nyugdíjas él Tiszaújvárosban, ahol kihívás a programok,
szórakozási és egyéb lehetőségek biztosítása számukra. „Mi kis létszámú
klub vagyunk, olyan gazdag programmal és ünnepséggel nem tudtunk szolgálni a vendégeinknek, mint ahogyan ők ellátnak bennünket, amikor náluk voltunk, de ebben a kétnapos rendezvénybe beleadtuk a szívünket-lelkünket” – nyilatkozta Gál Piroska, a Wass Albert Nyugdíjasklub elnöke.
A találkozó alkalmával kulturális programot, városnézést, sőt autóbusz-kirándulást is bebiztosítottak. Közösen tekintették meg az alsósztregovai Madách, ahogy a most felújított gácsi kastélyt is.
jdj, fotó: gecse

bár sok-sok műtéten
van már túl, nem
unatkozik, ugyanis
állandóan olvas vagy
rejtvényt fejt. Most
is több könyv vár
arra, hogy kiolvassa.
„Négy unokám van
és immár öt dédunokám, akiket nagyon
szeretek, az egyetlen
gondom velük, hogy
egyiken sem beszélnek már magyarul.”

kedtem Tamás Ilonka nénire, hogy
százévesen is milyen fürge és tette a
dolgát. Én meg örülök, hogy 84 évesen, ha bottal is, de a lakásban még
mobilis vagyok” – mondja némi letargiával a hangjában Éva néni, aki

Lassan végére érünk az
albumoknak,
mondom, nagyon sietek,
de
tudom,
Éva néni még
nem ért a
mondanivalója végére.
Hisz még búcsúzkodóban az ajtóban
is újabb és újabb emlékek kerülnek
felszínre, s megegyezünk, hogy a
közeljövőben még találkozunk.
Juhász Dósa János,
fotó: Gecse Attila

Országos egyházi eseményre
került sor Sola Schola Nap
néven Rimaszombatban október 21-én a reformáció 500.
évfordulója kapcsán a református templomban és a város
főterén. Az alkalomra minden
felvidéki magyar református
gyülekezetből várták az énekeseket, kórusokat, gyülekezeti
tagokat, hogy részt vegyenek
a zenés istentiszteleten, melyen a résztvevőkön kívül közreműködött Pálúr
János orgonaművész Budapestről, Kovács Márton énekes Kassáról, valamint a miskolci Jerikó református fúvósegyüttes. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Ft. Fazekas László püspök és Ft. Fekete Vince főgondnok is.
Fotó: Pósa Homoly Erzsébet
Civil információs napot
rendezett a Szövetség a
Közös Célokért Rimaszombati Területi Irodája Rimaszombatban, a
Magyar Közösségi Házban.
A fő téma a magyar-külhoni magyar kapcsolatok
fejlesztése volt. Szó esett
a közös pályázásról, a
forrásteremtésről, a kapcsolatépítésről és erősítéséről, a közös programszervezésről, egymás programjainak erősítéséről. A találkozón rövid előadást
tartott a magyarországi pályázati lehetőségekről Czibula Ádám, a Bethlen
Gábor Alap felvidéki ügyvezetője, Gyetvainé Szorcsik Angéla, a salgótarjáni Lélekpendítők Társasága elnöke, Rákos Ágota, a Petőfi-program rimaszombati résztvevője és Farkas Ottó író, ahogy bemutatta a Gömörországot
és a Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület munkáját B. Kovács István, míg
Agócs Ildikó az elmúlt évek almágyi sikereiről szólt a találkozón.
jdj, fotó: gecse
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Szlovák nőírók jubileumai
Ahogy Közép-Európa irodalmában
szerteszét, úgy a
szlovák irodalomban
is csak módjával szólaltak meg a gyengébb nem képviselői
a XIX-XX. század
folyamán. Régiónkban Terézia Vansová
Božena
és Bozena SlančíSlančíková-Timrava
ková-Timrava is a
kevés megszólalók közé tartozott, ahogy Rimaszombatban kései utódjuk, Marta Hlušíková is, aki ma már nemcsak Gömör, hanem
a szlovák irodalom legjelesebb szépírói közé
tartozik.
A 150 évvel ezelőtt született Bozena Slančíková-Timrava édesapja, Pavel Slančík evangélikus lelkész volt, aki 38 éven át szolgált
Parlagoson (Polichno). Božena apja haláláig
szintén Parlagoson lakott, majd átköltözött
ikertestvéréhez, Bogyoszlóhoz a szomszédos
Ábelfalvára (Ábelova), ahonnan élete végén, 78
éves korában, 1945-ben költözött be Losoncra.
Szegénységük miatt csak két osztályt járt Parlagoson, utána édesapja tanította, és csak a vizsgákat tette le. 1881-1882-ben egy évre elküldték
Besztercebányára, hogy németül és magyarul
tanuljon, a polgári iskola negyedik osztályában.
1900-ban Alsókubinban volt társalkodónő. E két

kimozdulásától eltekintve
egész életét a két szomszédos nógrádi faluban töltötte.
Unokaöccse, Pavel Slančík
pusztaföldvári evangélikus
lelkész, aki szintén írogatott,
s 1942-ben önálló verseskötete is megjelent. „Titkolt
keserűsége, leszorított nemisége nyomja kezébe a tollat,
s bár sehol sem szólal meg
első személyben, érezzük,
hogy a lázadó nők szava,
amelyet
elbeszéléseiben
megörökít, saját vallomása” – írja Timrava művészetéről Szalatnai Rezső. Timrava kiábrándultan nézi a szlovák nacionalizmust is, így egyik
legismertebb novellájában, a Mindent a nemzetért (Všetko za národ) címűben is, amelyet pár
éve a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház is bemutatott. Legismertebb, s valószínűleg legjobb
műve a Tyapákék (Ťapákovci) című kisregény,
amely szintén vigasztalan, sötét képet mutat fel,
s hogy ismét Szalatnait idézzük: „Timrava meg
meri írni a szlovák parasztok fukárságát, rideg
önzését, gyűlölködő jellemét, s itt-ott ereszt át
egy-egy nyalábka fényt csupán”.
Timrava emlékét az ábelfalvaiak és a parlagosiak mellett a losonciak is hűen őrzik, a helyi
gimnázium is a nevét viseli. Kár, hogy magyarra
csak elvétve fordították le egy-egy írását.

Magyarországon
is bemutatkoztak a régió kertészei

Rimaszombatban töretlen népszerűségnek örvend a Gömör-Kishonti Vásár
idején évente megrendezendő zöldség- és
gyümölcskiállítás (amely folyamatosan
bővül, s ma már kisállatok és méhek mellett mezőgazdasági gépeket is rendszeresen bemutatnak), s mivel az utóbbi évek
során a rimaszombati vásárra magyarországi kistermelők is ellátogatnak és be is
mutatkoznak, eljött az ideje, hogy a régió
kistermelői is viszonozzák az ottaniak látogatását.
Még a batyi vásár előtt, szeptember közepén
a rimaszombati
kertészek küldöttsége, a szervezet járási és
helyi elnökeivel,
Ľubomír Brezovickýval
és
Dušan Hlinkával az élen a hajdúböszörményi nemzetközi
zöldség- és gyümölcskiállításra látogattak,
amelyet a város alapításának 400. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségek alkalmából rendeztek meg. A kiállítást tizenegy
partnerváros képviselőinek a jelenlétében
nyitották meg, s a barátság és béke jegyében
galambok emelkedtek a magasba.

A hazaiak kitettek magukért a szebbnél-szebb termékeikkel, de nem vesztek el
a nívós mezőnyben a rimaszombatiak sem.
A két szövetség közötti kapcsolat immár
több mint 35 évre nyúlik vissza, s ezt köszöntőjében a helyi klub elnöke, Fodor Erzsébet is hangsúlyozta. Fodor részt vett az
idei lukovistyei pálinkaversenyen is, s klubtársaival együtt több díjat is begyűjtöttek.
A találkozón rész vett Lukovistye polgármestere, Alena Segedyová is, akit még a
helyi televízió is megszólaltatott.
A rimaszombati vendégek nemcsak a kiállítás-megnyitón vettek
részt, hanem bekapcsolódtak az egésznapi programsorozatba,
így a hivatalos zászlófelvonáson, valamint a református
templomban
megtartott ünnepségen is
jelen voltak, ahol a
város mintegy húsz
neves személyisége vehetett át elismerést.
A helyi művelődési házban bemutatkozott
a 65. születésnapját ünneplő helyi néptánc�csoport, ezt követően a városházán Kiss Attila polgármester üdvözölte a vendégeket,
köztük a batyiakat is.
Kép és szöveg: Jozef Mitter
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Marta Hlušíková bátkai olvasói körében
Októberben ünnepelte születésnapját Marta
Hlušíková is, aki sokáig kizárólag tanári pályájának élt, s egy-egy latin-szlovák szótára jelent
meg csupán. Ötven fölött aztán elkezdte intenzívebben élni az írók sokszor rögös életét, s ma
már, nyugdíjasként alig van olyan év, hogy ne
jelenjen meg kötete. Ráadásul mindenevőnek
számít, ugyanis az elmúlt években kézbe vehettük versesköteteit, rövid prózai írásait, gyerekés ifjúsági regényeit, de a rádióban és színpadon
is gyakran találkozhatunk vele, ahogy fordításaival is. Volt gyerekkötete, amely az Év könyve
díját is elnyerte, s nincs olyan hét, hogy fel ne
bukkanna az ország egy-egy iskolájában ifjú és
kevésbé ifjú olvasói körében. Születésnapján
szeretettel köszöntjük, s karácsonyi számunkban
egyik idevágó novelláját is elolvashatják majd.
jdj

Novemberi játék
a Tompa Mihály
Könyvesbolttal

Novemberben 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.

Az októberi sikerlista a Tompa Mihály Könyvesboltban:
1. Stephen King: AZ
2. Ken Follett: A tűzoszlop (Kingsbridge-trilógia III.)
3. George R. R. Martin: Álomdalok I.
4. Lorna Byrne: Angyali érintés
5. Paulo Coelho: Az Ötödik Hegy
6. Sylvia Day: Eggyé válva – Crossfire sorozat
7. Fábián Janka: Az utolsó boszorkány történetei –
Második könyv
8. Danielle Steel: Vad víz
9. Nicholas Sparks: Szerencsecsillag
10. Jo Nesbø: Hóember

Októberi kérdésünk egy Kossuth-díjas gömöri költő nevét
kereste, aki október elején ünnepelte a 82. születésnapját.
Természetesen a péterfalai születésű Tőzsér Árpádról volt
szó. Tíz eurós könyvutalványt nyert Juhász Melinda várgedei olvasónk.
Novemberi kérdésünk: November 5-én ünnepli 85. születésnapját az egyik legjelesebb televíziós személyiség,
sportriporter, aki évtizedekig láncolta a képernyő elé beszélgető-műsoraival (Ötszemközt, Csak ülök és mesélek)
a nézőket. Ki ő?
A válaszokat november 8-ig várjuk levélcímünkre (979
01 Rimaszombat, Svätopluk u. 9.) vagy e-mail címünkre
(gomorihirlap@rimavskasobota.sk)!
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Janko Jesenský is kiállt Tompa emléke mellett

Tompa Mihály szobrának újraavatásán részt
vett és beszédet mondott
Krucsainé
Herter Anikó,
a budapesti
Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárságának
helyettes államtitkára is, akinek a
szeptember 28-án elhangzott beszédét az alábbiakban közöljük:
Ünnepi napra gyűltünk össze ezen a
napon, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy részese lehetek ebben
a történelmi hangulatú városban. Hiszen Rimaszombat a magyar művelődéstörténet kincsestára. Magáénak
vallhatja a gályarabságot szenvedett
Harsányi István református prédikátort, Hatvani Istvánt, az „ördöngős
professzort” és Szentpéteri Józsefet,
a legnevesebb magyar ötvösművészt. E város gimnáziumában vált
íróvá Mikszáth Kálmán, itt tanult a
magyar gyermekirodalmat megteremtő Pósa Lajos, itt keresztelték a
„nemzet csalogányát”, Blaha Lujzát.
Ferenczy István, Izsó Miklós és
Holló Barnabás révén pedig Rimaszombat a magyar nemzeti szobrá-

szat bölcsőjének is számít.
A város leghíresebb szülötte azonban Tompa Mihály, akinek felújított
szobrát ma újraavatjuk, születésének 200. évfordulója alkalmából. Ez
az esemény és a bicentenáriumi év
arra ösztönöz, hogy felmérjük jelentőségét és méltó helyére állítsuk a
nemzeti emlékezetben. Hiszen míg
a vele egy évben született költőtársa
és barátja, Arany János jubileumát
hivatalos emlékév és számos program kíséri, s reményeink szerint az ő
szobra is helyet kaphat ezen a téren,
addig Tompára kevesebb figyelem
irányul.
Pedig a maga korában a 19. század
népi-nemzeti költészetének jeles
alakja, a költői triász egyenrangú
tagja volt Petőfi Sándor és Arany
János mellett. A népies irány képviseletében időben és eleinte közkedveltségében Petőfit is megelőzte.
Lelkészként az irodalom mellett a
protestáns egyházi szónoklat terén
is jelentőset alkotott. Kiadott gyászbeszédei érdekes, 19. századi történelmi korrajzot adnak. Irodalmi és
egyházi munkásságának összefonódása a női olvasóknak szánt Olajág
című kötete.
A 19. század mindennapjainak és
sorsfordító eseményeinek élményei
formálták mindhármuk ismereteit, költészetét, jellemét. Sorsuk és

utóéletük mégis eltérően alakult.
Tompa Mihályt szabadságharcos tevékenysége és hazafias versei miatt
az 1850-es években meghurcolták.
Családi életét fájdalmas veszteségek kísérték, ami visszahúzódóvá,
magányossá tette. Mégis, ebben a
nehéz időszakban érlelődött meg
igazán költészete, ekkor írta életének két legsikeresebb művét, A
madár, fiaihoz és A gólyához című
költeményét. Az előbbi vers ismert
soraival fogalmazta meg ars poeticáját: „Száraz ágon, hallgató ajakkal//
Meddig ültök, csüggedt madarak?//
Nincs talán még elfeledve a dal,//
Melyre egykor tanitottalak?!//Vagy
ha elmult s többé vissza nem jő//A
víg ének s régi kedvetek://Legyen
a dal fájdalmas, merengő,//Fiaim,
csak énekeljetek!” (Tompa Mihály:
A madár, fiaihoz, 1852)
A 19. század végéig a klasszikus
szerzők között szerepelt, a 20. század elején még helyet kapott az irodalomtörténet nagyobb összefoglaló
műveiben, ám később egyre inkább
kiszorult a kánonból. Leginkább a
szabadságharchoz köthető versei, illetve Aranyhoz és Petőfihez fűződő
barátsága, a kor jelentős képviselőivel, többek között Bajza Józseffel
és Jókai Mórral folytatott levelezése
tartotta fent a nevét.
Szülővárosa, Rimaszombat azonban

hűségesen őrizte nagy szülöttének
emlékét. Gömör vármegye és Rimaszombat közönsége 115 évvel
ezelőtt szobrot állíttatott a költő
tiszteletére. Holló Barnabás szobra
azonban a költő sorsához hasonlóan viszontagságos időket élt meg.
A II. világháború után levették
talapzatáról, és a városi múzeum
folyosóján helyezték el. 1957-ben
visszahelyezték talapzatára, de csak
1994-ben térhetett vissza a térre,
akkor sem az eredeti helyére. Pedig a szlovák nemzeti mozgalom
kiemelkedő alakja, a szintén nagy
költő Janko Jesenský is kiállt Tompa
emléke mellett. Gömör és Kis-Hont
vármegye utolsó főispánjaként már
1922 után kijelentette, hogy amíg ő
Rimaszombatban van, addig itt nem
fogják költők szobrait elmozdítani.
Tompa Mihály élete a szülőföld,
a haza, a család és a hivatás iránti
hűségről tanúskodik, versei példát
adnak a nemzetért, szabadságért és
az igazmondás jogáért való küzdelemről.
A mai napon ezért jó érzéssel állapíthatjuk meg, hogy Tompa Mihály
és hányatott sorsú szobra egyaránt
visszakerül az őt megillető helyre.
Köszönet az emlékét őrző szülővárosnak és mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy régi helyét és fényét
visszanyerhesse.

Október hó során két jeles gömöri
írónk, Tőzsér Árpád és Ferdinandy György is a 82. születésnapját
ünnepelte. Ferdinandy Györgynél a
napokban jártunk látogatóban Budapesten, s mint megtudtuk tőle, az
idén két kötete is megjelent, s ma is
intenzíven dolgozik. Novemberben
ugyan pár hónapra fiához utazik
látogatóba, Miamiba, de tavasszal
ismét visszatér Budapestre. Lovas
Róbert felvétele a tavalyelőtti Ünnepi Könyvhéten készült.

Három, Csehszlovákia megalakulását
meghatározó politikus, Eduard Beneš,
Tomáš Garrigue Masaryk és Miroslav
Rastislav Štefánik szerepel azon az optikai csalódással elkészített képen, amelyet
novemberben tettek közszemlére a Gömör-Kishonti Múzeumban. A kép a múzeum legújabb szerzeményei közé tartozik, azt
2016-ban kapta Alojz Skočovský családjától, akik a morva-sziléziai határ környékéről 1922-ben költöztek Rimaszombatba.
A kép 1918-1922 között készülhetett.

Pereden és Rozsnyón tartották meg a Bíborpiros szép
rózsa országos elődöntőit,
amelyeken mintegy ezer
népdalt művelő szereplő vett
részt, a hét járási versenyből
való válogatás után.
A rendezők mindkét elődöntőn megemlékeztek Ág
Tiborról, a Tavaszi szél,
majd a Bíborpiros szép
rózsa népzenei versenyek
művészeti vezetőjéről, aki
szinte haláláig törődött velük, a népdalt éneklőkkel. A zsűriben régiónkat Hriagyel Pelle Andrea,
etnomuzikológus képviselte; s a 112 produkcióból 72 jutott a november 25-én rendezendő dunaszerdahelyi országos döntőbe: Nyugat-Szlovákiából 39, Közép- és Kelet-Szlovákiából 33 versenyző egyén és csoport. Régiónkból az Almágyi Népdalkörnek, a tornaljai Hóvirág és Csalogány
népdalköröknek, valamint a nagybalogi Szivárvány Énekkarnak szurkolhatunk majd.

Gömöri Hírlap
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Október folyamán is dúskálhattunk a kulturális rendezvényekben a városban és szerte a régióban, sőt a választások közeledtével megsokszorozódtak az elsősorban könnyedebb kikapcsolódást némi politikai mellékízzel megspékelt rendezvények. A hónap eseményeiből válogattunk.

Balogfalán a Botos család kezdeményezésére a helyi önkormányzat
hathatós támogatásával harmadik alkalommal rendeztek nótaestet.
„Nagyon jól sikerült a rendezvény, a helyi kultúrház megtelt nézőkkel,
akik nagy szeretettel fogadták az előadókat” – számolt be lapunknak a
rendezvényről az est egyik fellépője, Szitás Ida. Rajta kívül fellépett még
Várady Ivett, Lőrincz Roland, Rigó Lojzi, Básti János, a serkei Laci Duó
és a helyi Fürtöcskék, akiket Botos Béla Bumbi és zenekara (köztük
Kardos Endre cimbalmon) kísért.

Nagytöréken az idén is elbúcsúztatták a pásztorok az idei szezont, a hagyományos ételek mellett számos kísérőrendezvényre is sor került, az érdeklődők különböző ügyességi versenyekre is benevezhettek, de hagyományos
népi hangszereket is megszólaltattak.

Tizennegyedik alkalommal tartották meg a Szent Hubertus
Lovasnapot Rimaszécsen.
Október első hétvégéjén immár 18.
alkalommal szervezték meg Ipolynyéken a magyarnóta-énekesek országos
versenyét. A Tarnai Kiss László által
vezetett zsűri a hidaskürti Jalsovszky
Mónikának ítélte az első helyet.
A mintegy negyven énekest a dunamocsi Mezei Zsolt és cigányzenekara kísérte, s a versenyen ezüstsávos
minősítést szerzett a rimaszombati
Kukolíkné Szendrei Rózsa is.

Az idén is kiállításra kerültek a Letavy
Alkotótáborban készült pályamunkák,
amelyeket a Városi Művelődési
Központban található Ganevia
Galériában még november 14-ig
tekinthet meg a közönség.

A Népi Ízek Hetét rendezték
meg a Baranta völgyben, ahol a
résztvevők többek között őrségi
ízekkel ismerkedhettek Gaál
Zsuzsanna jóvoltából, aki mellett
a rimaszombati Magán diákjai,
mesternőjükkel, az óbásti Mede
Katalinnal segédkeztek a jeles
eseményen. Így nem csupán
segítettek az ételek elkészítésében, hanem közben elleshették
az őrségi konyha fortélyait is, és
elsajátíthatták a recepteket.

Béres Ilona, a Nemzet Művésze,
Kossuth- és Jászai Mari-díjas
színésznő, Dunai Tamás Jászai
Mari-díjas színművész és Bencze
Ilona Jászai Mari-díjas színésznő
kapták idén a Tolnay Klári Művészeti-díjat, amelyet szeptember
30-án, Mohorán vettek át.

Áttört bútor a Palócföld szlovákiai
részén címmel láthattak érdekes
kiállítást a füleki Honismereti Múzeumban, s a témához kapcsolódóan
Agócs Attila néprajztudós tartott
izgalmas előadást, amely során
megtudhattuk, hogy a kiállítás jóvoltából beindult az érdeklődés, s az
elmúlt hónapok során újabb és újabb
bútorok bukkantak elő, többek között
Simonyiban és a Medvesalján is.

Díjátadó ünnepséggel kezdődött a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház
legújabb premierjének estéje, a Még egyszer hátulról – függöny fel! című
előadás előtt adták át a salgótarjáni színház az elmúlt évad teljesítményeit
elismerő, a közönség által megszavazott díjait, immár tizedik alkalommal.
A 2016/2017-es évad legjobb meseszínházi előadása a Bartók Kamaraszínház Play című darabja volt, míg a legjobb gyermek előadásnak a Budaörsi
Latinovits Színház és a MúzsArt Társulat művét, az A két Lottit szavazta
meg a publikum. A Zenthe Ferenc Színház repertoárjáról az A pillangók
szabadok lett a legjobb ifjúsági darab, a legjobb zenés előadásnak az
Experidance Produkció az A gyöngyhajú lány balladája című musicaljét
látta a közönség, s az évad legjobb előadásának a Zenthe Ferenc Színház Augusztus Oklahomában című drámáját szavazták meg. A legjobb
színésznő kategóriában az előadásban Violet Westont alakító Vándor Éva
lett a díjazott, míg a legjobb férfi színész a Száll a kakukk fészkére című
előadásban Randle McMurphy bőrébe bújó Szabó Kimmel Tamás lett. P.
Kerner Edit adta át a Vertich Színpadstúdió, s a Zenthe Ferenc Színház
művészének, K. Müller Zsófiának a T. Pataki László Emlékgyűrűt, a
Zenthe-emlékplaketteket pedig Vándor Éva vehette át, akinek a társulat
belső szavazáson ítélte oda az elismerést az elmúlt évadbeli teljesítménye
alapján. A színháztámogatásért ez évben dr. Csongrády Béla közíró és P.
Tóth László több évtizedes munkáját ismerték el a Zenthe-emlékplakettel.
Összeállította: jdj, fotó: gecse és a szervezők
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November 2-3.:
Csavargófeszt
komolyzenével és színházzal
Két nap alatt kilenc előadást
kínál a Csavargófeszt, közülük
ötöt Rimaszombatban.
November másodikán, 11.00 órától a mátészalkai Gondolat Kamaraszínház a Városi Művelődési
Központban (VMK) mutatja be
Aldo Nicolaj Egy életem, egy halálod című előadását. 18.00 órától
a református templomban Joseph
Haydn A megváltó utolsó hét szava a keresztfán című oratórikus
műve hangzik el Vavrinecz András, Kisdi Gellért, Mester László
és Mester András tolmácsolásában. 19.00 órától a VMK-ban a
Csavar Színház adja elő Arany
János Nagyidai cigányok című
elbeszélő költeményének színpadi változatát. Másnap 09.00 és
11.00 órától a Vojtina Bábszínház a Szerencsés János, avagy az ördög három
aranyhajszála című mesét adja elő, míg 10.45 órakor a Csavar Színház improvizációs matinéjára kerül sor.

November 9.:
Holló Barnabás életműve a
Gömör-Kishonti Múzeumban

Szeptember 28-án avatták fel Rimaszombatban a gömöri származású szobrászművész, Holló Barnabás (1865-1917) Tompa Mihályt ábrázoló, felújított
szobrát. A neves művész halálának 100. évfordulóján a Gömör-Kishonti Múzeumban kiállítás keretében mutatják be Holló Barnabás életművét. A tárlat
kurátora Kolár Angelika, a megnyitón közreműködik Delényi Éva tárogatóművész, aki maga is rokoni kapcsolatban áll a szobrászművésszel.
A kiállítás 2018 február 28-ig tekinthető meg.
Hirdetés:
Eladók brojler csirkék cca 2 - 2,5 kg-os súlyban a vecseklői farmon.
Ára 1,65 EUR/kg. Tel. 0915 650 861			
GH-71/17

Megemlékezés...
Fájó szívvel emlékezünk halálának
10. évfordulóján

Imrecze Istvánra
(Rimaszombat)

GH-75/17

Fiai, Pityu a családjával és Józsi a családjával,
lánya, Kati a családjával és húga, Jolika a férjével.

November 4.:
Kurčíková workshopon
is bemutatkozik

November 20-ig látható a Városi Galériában (Fő tér 5.) a rimaszombati
születésű textilművész első önálló
kiállítása. A tárlaton a különböző
textilből készült termékek mellett az
Evelyn Bernčičovával és Jakub Čajkával készült közös fotók is láthatók.
Az alkotó november 4-én, szombaton
16.00 órától workshop keretében is bemutatkozik.

November 14.:
Haydn, Enescu,
Sosztakovics és
Breiner művei a
37. Zenei Ősz
keretében

Ifj. Pavel Bogacz hegedűművész,
Karolína Zívalíková csellóművész és Zuzana Králiková Pohůnková zongoraművész közös
koncertjére kerül sor november
14-én, kedden 19.00 órától a 37.
Zenei Ősz alkalmával a Városi
Művelődési Központ színháztermében.
A belépő 2 euróba (Zenebarátok
Köre tagjainak 1 €) kerül.

Az ősz csodája: Birsalmasajt

A birsalmasajt édes, sűrű, birsalmából készült desszert. Előkészítése nagyon egyszerű és mélyhűtés nélkül is
több hónapig tartható, ezért hagyományosan az egyik legrégebbi édesség Magyarország területén. Méliusz
Juhász Péter még 1578-ban leírta a
birsalmasajtot és annak gyógyító tulajdonságait.

A birsben található pektin serkenti a
vérkeringést és segíti a szervezet méregtelenítését. Az antocián baktériumölő hatású. Különlegesen magas
P-vitamin tartalma gátolja az öregedési folyamatokat, és elősegíti a C-vitamin hatásának kifejtését. Kiváló A-, B1-, B2-, B3-, C- és E-vitaminforrás.
Gazdag ásványi anyagokban (réz, vas, kálium, foszfor).
A birsalmából befőtt, lekvár és sajt is készíthető. Ez utóbbi a legfinomabb
és legegészségesebb édességeink közé tartozik. A legegyszerűbb változatban a birsalmát (birskörtét, nincs különbség a kettő között) megfőzik, kását
készítenek belőle, majd cukorral és fahéjjal ízesítve még 1-2 óráig főzik,
míg a színe sötét, borszínű nem lesz. Diót szórunk bele, majd a sütőben 1-2
óráig szárítjuk. Ezek után a birsalmasajt fogyaszthatóvá, tárolhatóvá válik.

Gömöri Hírlap

Vujosevics két
forduló alatt hét gólt vágott

A végéhez közeledik az őszi idény
az alacsonyabb osztályú labdarúgó bajnokságokban, az utolsó előtti fordulóra néhol már rányomta
bélyegét az időjárás is, sok helyen
szeles, csapadékos időjárás várta a csapatokat. A rimaszombati
MŠK csapata 7:0 arányban kivégezte a középmezőnyben tanyázó zsarnócaikat, majd Fülekre
utaztak Bari Jenő tanítványai
(korai lapzártánk miatt a mérkőzésről csak a városi oldalon –
www.rimavskasobota.sk – tudunk
beszámolni).
A rimaszombatiak – Prošovský–
Zvara (65. Jass), Botos, Morháč,
Ľupták (72. Mészáros)–Fajčík (53.
Uličný), Vujosevics, Petrán, Lovyniuk–Vargic (78. Dudek), Miklovič
– az idegenben, Karasznón (Krásno nad Kysucou) begyűjtött három
pont után a bajnokság első felében
található zsarnócaiakat (Žarnovica)
fogadták, de az első perctől kezdve egyértelmű volt, hogy nincs egy
súlycsoportban a két csapat. Az
őszies időben, mintegy 200 néző
előtt lejátszott találkozón a hazaiak Vujosevics találatával már a 11.
percben megszerezték a vezetést,

s gyakorlatilag az első félidőben
lerendezték a találkozót, hisz 4:0
arányú vezetésre tettek szert. Ahogy
legutóbb Karasznón, itt is elsősorban Vujosevics remekelt, aki ezúttal
négy gólig jutott, rajta kívül Morháč, Ľupták és Petrán talált Straka
kapujába. Vujosevics 20 góllal,
nagy fölénnyel vezeti a III. liga góllövőlistáját.
A rimaszombati csapat az őszi
idényt november 4-én, szombaton
hazai pályán zárja, Bari Jenő fiai a
13.30 órakor kezdődő találkozón a
veszeleieket (Oravské Veselé) fogadják.
A táblázat állása:

jdj, fotó: gecse

Október 21-én a tőketerebesi HK 2016 csapatát fogadta a rimaszombati
HKM II. ligás jégkorongcsapata. Amíg a breznóbányaiak ellen a szurkolók lerághatták körmeiket izgalmukban, most erre nem volt szüksége
a közel 300 nézőnek, ugyanis a hazaiak már a 80. másodpercben vezetéshez jutottak, s az első harmad végén 3:0 arányban vezettek. A vége
9:2 lett ide, a találatokon Dmitriev és Buda 3-3, Moroz 2 és Filipiak
osztozott. A batyiak a forduló után a második helyen álltak a homonnaiak mögött, s lapzártánk után épp a listavezetőhöz látogattak, majd
november 4-én a mezőny lengyelországi résztvevőjének, a Sanok csapatának otthonába látogatnak. A HKM játékosai legközelebb november
11-én, szombaton 17.00 órai kezdettel fogadják hazai jégen a tavaly
még extraligás turócszentmártoni csapatot, amelytől a bajnokság első
fordulójában súlyos vereséget szenvedtek.
A hazaiak az alábbi összeállításban léptek jégre a tőketerebesiek
ellen: Križan–M. Slovák, Nociar, Matúška, Škantár, Heckl, Kulišek–
Filipiak, J. Slovák, Šagát–Domajev, Dmitrijev, Moroz–Fekiač, Buda,
Zorvan–Fiľo
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A VK Slovan I. ligás női
röpisei (ifj. Kudlíková,
Zírosová, J. Kubaliaková, Panicová, Bolhová,
Uhrinová–Szőke/Lakatos) két kettős győzelem
után Zsolnára utaztak
a VA Uniza csapatához.
Az első mérkőzésen drámai csatában maradtak
alul (két játszmában is hosszabbítottak), de a második mérkőzésen már
kisebb ellenállást mutattak, így 1:3 és 0:3 arányban elbukták a zsolnai
kirándulást. A VK Slovan legközelebb november 4-én, szombaton 14.00
órai kezdettel hazai pályán (a Tompa Mihály Alapiskola Novomeský utcai
tornatermében lép pályára) a giráltiak ellen.

Kickboxban és erőemelésben
is hatalmas sikerek

Pár éve határozta el Füleken Szajkó Ferenc kiszolgált katona, hogy ös�szegyűjti az utcán csellengő füleki fiatalokat és egy, a tájainkon addig ismeretlen sportág, az erőemelés berkeibe vezeti be az érdeklődőket. Talán
maga sem gondolta, hogy ekkora lesz az érdeklődés, amelynek a rendszeres testmozgás és foglalkozások mellett megszülettek a sporteredményei
is, országos bajnoki címek, tavaly Európa-bajnoki, míg a napokban az
első világbajnoki cím is.
Miután a vártnál is többen
jelentkeztek az
újonnan alakult
klubba, Szajkó
Ferenc meghirdette az erőemelők első regionális versenyét,
amelyre
közel
húszan
jelentkeztek. Tavaly a
klub legjobbjai (időközben a klub betagozódott a helyi FTC kötelékébe) már
a pozsonyi országos bajnokságra, sőt a Gyulán megrendezett Európa-bajnokságra is eljutottak, ahol Péter Csaba a II. Koháry István Alapiskola akkor
végzős diákja fekvenyomásban Európa-bajnoki címet szerzett. Mellette erőemelésben a juniorok között Bari Gabor, s fekvenyomásban a felnőtt kategóriában Oláh András is a dobogó legfelső fokára állhatott.
„Egy cigánynak két területen van lehetősége a kitörésre, s ez a zene és a
sport” – válaszolta akkor kérdésemre Csaba, akit az Európa-bajnoki cím nem
szédített meg, társaival együtt kitartóan folytatták az edzéseket, s az idén
ugyanez a társaság benevezett és eljutott a Prágában, a napokban megrendezett világbajnokságra is, amelyen húsz ország több mint ötszáz versenyzője
állt rajthoz. „Fantasztikus négy napot töltöttünk Fülek városának és a Purtnak
köszönhetően Prágában, s ha már eljutottunk, szerettünk volna eredményesen
is szerepelni” – számolt be a versenyről Szajkó Ferenc. Oláh András fekvenyomásban 150 kg-os teljesítménnyel világbajnoki címet szerzett, ahogy a
masters kategóriában 165 kg-os teljesítménnyel Szajkó Ferenc is. Bari Gábor
és Péter Csaba ezúttal az ezüstéremig jutott, Bari a juniorok között összesítésben 461 kg-os teljesítménnyel (guggolás – 150 kg, fekvenyomás – 120
kg, felhúzás – 191 kg) érdemelte ki a második helyet, míg Péter Csaba a
fekvenyomásban elért 125 kg-s teljesítményéért vehette át kategóriájában az
ezüstérmet.
„Mindent egybevetve, nagyon elégedett vagyok a fiúk teljesítményével, s
ezek az eredmények is megerősítenek abban, hogy folytatni kell tovább. Jelenleg mintegy húsz tehetséges fiatallal foglalkozom, s január elején ismét
megrendezzük a helyi tehetségkutató
versenyünket, s nagyon remélem, hogy
az elmúlt évekhez hasonlóan ismét lesz
elegendő jelentkező” – összegezte a klub
eredményeit Szajkó, aki az idén polgármesteri elismerést is átvehetett a klub
élén végzett sikeres munkájáért.
Amíg Prágában az erőemelők jeleskedtek, addig Ingolstadtban a kickboxos,
kövecsesi Szajkó János jeleskedett, aki
az 59 kg-s súlycsoportban Európa-bajnoki címet szerzett.
jdj, fotó: archív
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