Az elmúlt napok
margójára
November negyedikén megyei
önkormányzati
választásokat
tartottak Szlovákiában. A legnagyobb figyelem kétségkívül a
Besztercebánya megyei választásokat kísérte, s messze itt volt
a legnagyobb érdeklődés is a választások iránt a Marian Kotleba
elleni mobilizációnak köszönhetően.

Rimaszombati
képviselők taroltak
a megyei választásokon
29,95 %-os volt a részvételi arány a megyei választásokon 2017 november negyedikén Szlovákiában, Besztercebánya megyében viszont a részvétel elérte a 40,3 %-ot.
A megyefőnöki tisztséget a független jelöltként, de több párt, így a SMER-SD, MostHíd és MKP támogatásával induló Ján Lunter nyerte el az eddigi megyeelnök, Marian Kotleba előtt, a testületbe a Rimaszombati járást hatan, közülük öt rimaszombati
képviseli.
A képviselők között a járásban Juhász Péter (MKP) végzett az első helyen, aki a szavazatok 6,64%-át (5 967 voks) szerezte meg. Második lett Šimko József, Rimaszombat
polgármestere (6,55%, 5 857 szavazat), harmadik Cziprusz Zoltán (MKP, 5,18%, 4 658
szavazat), negyedik Michal Bagačka (4,94%, 4 440 szavazat), ötödik Auxt Ferenc (4 145
voks), az MKP járási elnöke (4,61%), hatodik Rigó László (4 060 voks), Rimaszombat alpolgármestere (4,52%). Ezúttal kimaradt a testületből Peter Mináč, Tiszolc polgármestere,
aki hetedik lett, a nyolcadik helyen Stanislava Zvarová (SMER-SD) végzett, s őt követte a
9. helyen Vavrek István (Most-Híd, 3,01%), 2 704 szavazat). Ugyanebből a pártból Agócs
Tamás a 12. lett (2 245 szavazattal, 2,5%), Csízi Csaba járási elöljáró a 16. helyen végzett, 2 027 szavazattal (2,25%), 18. lett Lang László, 1794 szavazattal (1,99%), míg a 19.
helyen végzett Bari Aladár, Nemesradnót polgármestere (1774 szavazat, 1,97%) végzett.
Sliva Tamás, aki például a Dúsa úti roma lakótelepen a legtöbb szavazatot szerezte, 1 757
szavazattal ((1,95%) a 20. helyen landolt. A további magyar ajkú roma képviselők közül
Kökény Béla 1 584, míg Szajkó Béla 1 477 szavazatot szerzett.
Rimaszombatban a választást Šimko József polgármester nyerte, 2 739 szavazattal
(9,65%), második lett Juhász Péter (MKP) 1 751 szavazattal, őt Rigó László alpolgármester követi 1 570 szavazattal. Cziprusz Zoltán (MKP) 1 346 szavazattal a hatodik, míg
Auxt Ferenc (MKP) 1 341 szavazattal a hetedik lett. A Most-Híd színeiben induló Sliva
Tamás ugyan győzött a Dúsa úti lakótelepen, ennek ellenére is mindösszesen 858 szavazatot tudott szerezni (3,02%).
A megyei testületben az öt rimaszombati képviselő mellett a Nagykürtösi járásban mandátumot szerzett Jámbor László és a füleki polgármester, Agócs Attila (Most-Híd) képviseli
a magyar színeket. Az alakuló ülésre a tervek szerint december elején kerül sor Rimaszombatban.
jdj, fotó: Gecse Attila és archív
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy lapunk az idén a mai lapszám mellett
még két alkalommal, november 29-én és december 20-án (falinaptárral) jelenik meg.

Vasárnap ugyan nem ébredtünk barna reggelre, de
vörösre sem, ahogy azt Robert Fico miniszterelnök,
a SMER elnöke elképzelte. Sőt, még az is kérdéses, ki szenvedett súlyosabb vereséget, Kotleba-e
vagy Fico. Beigazolódott, hogy Kotleba esélytelen
az egységes politikai összefogás ellen, de a Smer
és koalíciós partnerei eredménye viszont egyenesen
katasztrofális.
S nincs ez másképp a járásunkban sem. A választások egyértelmű győztese a Magyar Közösség
Pártja lett, amelynek mind a négy jelöltje, Juhász
Péter, Cziprusz Zoltán, Rigó László és Auxt Ferenc
bekerült a megyei törvényhozásba, ahogy a város
polgármestere, Šimko József is, aki kétszer annyi
szavazatot kapott, mint négy évvel ezelőtt, s egyértelmű győztese lett a választásoknak Rimaszombatban, így ők öten képviselik a járást és egyúttal városunkat is Besztercebányán, a megyei parlamentben.
S ha már a SMER-nél tartunk, a hagyományosan
erős triászból mára már csak Michal Bagačka,
Nyustya polgármestere, egyúttal parlamenti képviselő maradt hírmondónak. A pártja és annak képviselői ráfizettek a sok-sok betartatlan ígéretre, a
gyorsforgalmi úttal kapcsolatos ellentmondásos
információkra, ahogy a régió teljes elhanyagolására
is. Az is elgondolkodtató, hogy az egyik kormánypárt eminens képviselője, a Járási Hivatal vezető
munkatársa kevesebb szavazatot kap, mint a régió
roma közösségének két vezetője, Vavrek István és
Kökény Béla.
Igaz, a roma aktivisták is elgondolkodhatnának a
szereplésükön és az összefogás hiányán, hisz még
a roma kormánybiztos helyettesét se sikerült bejuttatniuk a megyeházára. A Most-Híd gyalázatos bukásáról az élükön a Járási Hivatal vezetőjével már
inkább nem is beszélve.
Csodát valószínűleg Ján Lunter újonnan megválasztott megyefőnök se tesz majd, aki a választások
utáni első nyilatkozatában prioritásai között nem a
régió ügyes-bajos dolgainak megoldási lehetőségeiről beszélt, hanem inkább arról, hogyan is tudna
tisztességes munkalehetőséget biztosítani a fiának a
megyei hivatalban…
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Választási kampány képekben

Negyven kilencen próbálkoztak azzal, hogy bejussanak a megyei testületbe, s a kezdet kezdetén tizenhéten vágtak neki az elnöki posztnak is. Igaz, itt páran
lemorzsolódtak a végére. Nem panaszkodhatunk, hogy híján lettünk volna a figyelemfelkeltő akcióknak, voltak, akik mint Igor Kašper elnökjelölt, végigjárták a megye összes települését, mások petíciót indítottak, de nem hiányozhattak az állatok sem, van, akinek ló (ha nem is fehér), másnak csak kecske jutott.
Nem maradhattak ki a show-ból a humoristák sem (még Kató néni is bevetette magát), ahogy a jóféle borocska sem. Az MKP képviselői még az elején
eláztak, de mégis ők nevettek a végén. A Híd viszont összeomlott a jelöltek alatt.
Összeállította: jdj, archív felvételek

fotó: mede

Razziát tartott a régió több településén a
Nemzeti Bűnügyi Hivatal, a Doktor fedőnevet viselő akció során egy rimaszombati
orvos nyomába eredtek lakhelyén, ahogy
Várgedében, Balogfalán és Feketepatakon
is. Részleteket a nyomozás érdekében egyelőre nem árultak el, de hárman őrizetben
maradtak.

Az INEKO ügynökség az idén is értékelte (a betegek
elégedettsége, a szolgáltatások minősége, gazdálkodás, átláthatóság) a szlovákiai kórházakat.
Az általános kórházak mezőnyében a régió kórházai
a mezőny második felében végeztek, a rimaszombatit a 17., míg a losoncit a 21. helyre rangsorolták.
A nyustyait és a nagykürtösit nem is értékelték,
mivel nem teljesítették az előírt feltételeket.

A Fehér Bot Nemzetközi Világnapja október
15. A nemzetközi nap célja a közvélemény
figyelmének felhívása a vakok és a gyengén
látók sajátos helyzetére, amelyről Rimaszombatban sem feledkeztek meg, a rendőrség az
idén is megtartotta figyelemfelkeltő akcióját.
Gecse Attila felvétele

Gömöri Hírlap

Megyei választás 2017 – érdekességek
Mint címlapunkon megírtuk,
november 4-én tartották Szlovákiában a megyei választásokat,
amely során országosan a választók 29,95 %-a járult az urnákhoz. A választások igazi győztesei
az ellenzéki jobbközép pártok és
a függetlenek voltak, a kormányzó pártok súlyos vereséget szenvedtek, a SMER-nek mindössze
két megyefőnöke maradt az eddigi hat helyett. Megyénkben volt a
legmagasabb részvétel, a választásra jogosultak 40,29 %-a járult az urnákhoz. A megyefőnöki
címet nagy fölénnyel a független
Ján Lunter nyerte az eddigi megyeelnök, Marian Kotleba előtt.
Súlyos vereséget szenvedett a
megyét eddig irányító SMER is,
amelynek az eddigi 27 helyett
mindössze 15 képviselője maradt, a
49 képviselői mandátum többségét
(22) független képviselők szerezték
meg. A Magyar Közösség Pártjának
(MKP) továbbra is öt képviselője
maradt, négyen a Rimaszombati járást (Auxt Ferenc, Cziprusz Zoltán,
Juhász Péter és Rigó László) képviselik, s ismét bekerült a testületbe
a Nagykürtösi járás színeiben indult Jámbor László is. A Nagyrőcei
és a Losonci járást nem képviseli
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a megyei testületbe) fölényes győzelmet aratott, a szavazatok 48,5
százalékát (99 169 voks) szerezte
meg, míg a jelenlegi megyeelnök,
Marian Kotleba csak 23,2 %-ot
szerzett (47 502 voks). A függetlenként induló Igor Kašper 10,6 %-kal
(21 741 voks) végzett a harmadik
helyen, s az ugyancsak független
Martin Juhaniak 19 785 szavazatot
szerzett (9,7 %).

MKP-s képviselő, bekerült viszont
Agócs Attila, Fülek polgármestere a
Most-Híd színeiben. A párt jelöltjei
nagyon gyengén muzsikáltak a Rimaszombati járásban, még a roma
kormánybiztos helyettese, Vavrek
István is csak a kilencedik helyen
végzett. Amíg Vavrek mellett a másik három roma jelölt (Bari Aladár,
Kökény Béla és Szajkó Béla) is a
vert mezőnyben végzett. Rimaszombat másik alpolgármestere,
Andrea Andrášiová 1 458 szavazattal (1,62 %) a 27. lett, míg a Gemerské zvesti egykori főszerkesztője,
Marta Kanalová 1 247 szavazattal
(1,38 %) a 31. lett. Több polgármester is ringbe szállt, Stanislav

Krahulec, Rimajánosi polgármestere 1 369 szavazattal (1,52%) a
29., Ján Lichanec, Gernyőpuszta
első embere 1 234 voksot (1,37 %)
begyűjtve 33., míg Menyhárt Béla,
Pálfala vezetője 585 szavazattal
(0,65 %) csak a 43. lett. Független
jelöltként indult Mede Géza egyházasbásti vállalkozó, akire 904-en
(1,00%) szavaztak, s ez a lista 36.
helyére volt elég.
A megyeelnöki tisztségért folytatott versenyben a függetlenként,
de számos párt (SMER, Most-Híd,
MKP) támogatásával induló 66
éves vállalkozó, Ján Lunter (akinek
fia, Ondrej függetlenként került be

Rimaszombatban 6 500 választó
járult az urnákhoz (34,14%), a városban Šimko József győzött 2 739
szavazattal Juhász Péter (1 751) és
Rigó László (1 570) előtt. A megyeelnöki versenyben a legtöbb szavazatot Ján Lunter szerezte meg (2
721 szavazat – 43,85 %), míg Marian Kotleba 4 636 szavazatot (22,58
%). Rimaszombatban 27 választási
körzetet alakítottak ki, a legtöbben a 15. számú körzetben volt
(47,70%), míg a legalacsonyabb az
1. számú körzetben (16,69%). 23
körzetben Šimko József győzött, de
például a Dúsa úti roma lakótelepen csak a hatodik helyen végzett.
Itt Sliva Tamás, a Most-Híd jelöltje
lett az első Cziprusz Zoltán, Auxt
Ferenc és Rigó László előtt.
jdj, fotó: gecse

Hogyan értékeli a választásokat?

Rigó László (Magyar Közösség Pártja,
Rimaszombat alpolgármestere):

Az
eredmény
örömteli, de azt
hiszem,
hogy
keményen megdolgoztunk érte.
A csapatban a
három tapasztalt szakember
(vállalkozó, orvos, pedagógus)
mellett volt egy
rendkívül energikus fiatal politikus is, aki igazi
mozgatórúgója volt a kampányunknak, amely
nem merült ki a humorestekben, de nagyon sok
lakossági fórumot és beszélgetést is abszolváltunk, amelyekből meríthetünk majd az évek folyamán. Sokakkal ellentétben nem csodálkozom
Kotleba bukásán, akinek radikális retorikája
inkább elriasztotta az embereket. Ebből következik az is, hogy elégedettek
vagyunk Ján Lunter magabiztos győzelmével, s reméljük,
hogy a 22 független képviselő
többségével sikerül egy nagykoalíciót létrehozni, s olyan
döntéseket elfogadni, amelyek nem feledkeznek meg a
déli régiókról sem.

Cziprusz Zoltán (Magyar
Pártja városi képviselője):

Közösség

Nagyon örülök
az eredménynek,
ugyanis a Magyar Közösség
Pártja 100 %-os
eredményt ért
el, négy jelöltet
indított a járásban és négyen
be is kerültünk.
Nagy-nagy hálával tartozunk
ezért járásunk
magyarságának,
akik jól átlátták
a helyzetet és felelősségtudatosan szavaztak.
Továbbá örülök, hogy az általunk is támogatott
Ján Lunter lett a megyefőnök, és bízom az eredményes közös munkában az elkövetkezendő öt
esztendőben. Egyúttal szeretném megköszönni
társaimnak, hogy egy ilyen fárasztó és nehéz
kampányban végig egy csapatként
tudtunk teljesíteni és húztuk egymást
előre. Meg szeretném köszönni mindenkinek, aki hozzájárult munkájával
vagy épp szavazatával ehhez a sikerhez, ez nem négy ember sikere, hanem
az élni akaró gömöri magyar közösség
sikere!

Vincze Gábor (a VIA NOVA ICS Medvesaljai Alapszervezetének elnöke):

Örömmel fogadtam,
hogy Besztercebánya
megyében leváltásra
került Marian Kotleba és bandája, viszont
azt is hozzá kell tennem, hogy kétségeim
vannak az új elnök,
Jan Lunter személyével kapcsolatban is. Igaz ugyan, hogy a legfontosabb célként megjelölt szélsőséges erők vis�szaszorítása megtörtént, de Lunter neve és kétes
vállalkozási tevékenysége óhatatlanul azt vetíti
előre, hogy érdekes öt évnek nézünk elébe ebből a szempontból is. Az általam látott televíziós
vitákban az új elnök megítélésem szerint rendre
alulmaradt, programjáról és annak megvalósítási
lehetőségeiről számomra nem derült ki semmi
sem. A másik oldalon viszont örömteli, hogy
hála az MKP négy képviselőjének és a Most-Híd
részéről bekerült Agócs Attilának, valamint a
függetlenként induló Šimko Józsefnek köszönhetően erősnek tűnik a magyar érdekképviselet.
Gratulálni szeretnék falubelimnek, az egyházasbásti Mede Gézának is, aki függetlenként indulva, 960 szavazatot kapva szép eredményt ért el.
Nem maradt más hátra, mint reménykedni, hogy
ez a magyar frakció méltóképpen fogja képviselni a magyarok és mindenekelőtt Medvesalja
érdekeit is!
jdj
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A helyi gazdákat tájékoztatták

A Magyar Nemzeti Kereskedőház Rimaszombati Irodája gazdasági
fórumot rendezett a helyi gazdák tájékoztatása, kapcsolataik építése
érdekében. A találkozón szó esett a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési programokról, felhívták a figyelmet a Felvidéken most aktuális Baross-pályázatokra, melyeket október végéig lehetett benyújtani, ahogy
felhívták a figyelmet arra is, hogy tavasszal újra megnyitják a pályázatot.
Az agrárium jelene és jövője a gömöri régióban címmel Tankó István, a Gömöri Magyar Mezőgazdászok Rákóczi Szövetsége képviselője tartott előadást, aki szerint az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés tapasztalható
a fiatalok részéről a gazdálkodás iránt. Felhívta a figyelmet arra, hogy Szlovákiában elindul egy program Élelmiszer-katalógus néven, amely nyilvántartásba érdemes lesz bejelentkezni, mivel ezzel is erősíteni tudják a hazai
termékek vásárlását, a háztájit, amihez szintén széleskörű összefogásra van
szükség, hogy az óriásvállalatok piaci árakra gyakorolt hatását ellensúlyozni
tudják. Bede István, az OTP rimaszombati fiókjának munkatársa a vállalkozóknak szóló finanszírozási lehetőségekről tájékoztatta a résztvevőket. Évek
óta kiemelten támogatják a mezőgazdászokat, a kis- és középvállalkozókat,
hogy lehetővé tegyék a cégek megerősítését. Hozzájárulnak egy-egy pályázó
szükséges önrészének biztosításához is, s nyitottak a hozzáadott értéket teremtő vállalkozások beindítására is. A rendezvényen részt vevő vállalkozók
röviden bemutatták saját tevékenységüket, s mindenkinek lehetősége nyílt a
személyes konzultációra is.
Kép és szöveg: Pósa Homoly Erzsébet

Több rimaszombatit
is jelöltek a Harmónia-díjra

Kulturális és civil szervezetek, valamint magánszemélyek október 10-ig
küldhették el nevezéseiket a Harmónia – Szlovákiai Magyar Zenei Díj
kategóriáinak valamelyikébe. Az idei díjak átadására november 18-án,
szombaton 19.00 órai kezdettel kerül sor az érsekújvári művelődési házban. A jelöltek között ezúttal is több rimaszombati jelölt is van.
Az év fiatal énekese vagy hangszeres muzsikusa (15-től 25 éves korig) kategóriában az egyik jelölt Andreas Varady, aki csodagyerekként járja a világot, s most készül harmadik saját hanghordozójára. Varady az elmúlt években
több teltházas koncertet adott családi zenekarával (édesapjával, öccsével és
Radovan Tariška szaxofonművésszel) Szlovákiában, tavaly a Kristályszárny
díjra is jelölték a dzsesszzene kategóriában. Az év komolyzenei szólistája,
kórusa vagy zenekara kategóriában jelölték az operaénekes Tóbisz Tituszt,
aki szintén rimaszombati születésű, s az utóbbi években több operaház színpadán mutathatta meg tehetségét, így Kassán, Miskolcon, Liberecen, s legutóbb Osztraván, ahol Verdi Othellójának címszerepében tündököl. Ebben
a kategóriában jelölték ifj. Reiter István hegedűművészt, aki Nyitrai Nóra
révén kapcsolódik városunkhoz. Az év szólistája, zenekara vagy csoportja
megzenésített vers, világzene, musical vagy dzsessz műfajban Dóka Zsuzsa
és Bősi Szabó László nótaénekesek kaptak jelölést. Utóbbi a neve ellenére
szintén gömöri, Tornaljáról került Bősre, s ha teheti, ma is szívesen látogat
haza egy-egy fellépés erejéig.
jdj, fotó: archív

Főellenőrt
keres a Város

Tizedik alkalommal rendezte meg a VIA NOVA ICS Katalin-bálját.

Nem pihentek októberben a rimaszombati
cserkészek sem,
akik a helyi köztemető
kápolnájának a csatornáját tisztították ki.

Rangos elismerést kapott Kerényi Éva, a
rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum
munkatársa, akit a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi
Bizottsága a Magyar tudomány ünnepe
alkalmából eddigi kiemelkedő munkája
elismeréseként a Magyar Tudományosság Külföldön – Tudományos Díjban
részesítette.
A szerzőnek pár éve jelent meg Az akáclombos című város című kötete, míg az
idén a Fürdőélet a 19. századi Gömörben című kötete látott napvilágot.

A rimaszombati Városi Képviselő-testület a 2017 szeptember 19-én
kelt 2017/74-es számú határozata
alapján a Szlovák Nemzeti Tanács
1990/369-es törvénye 2. bekezdése
18a §-a és a későbbi rendelkezések
értelmében 2017. december 19-re
(kedd) írta ki a főellenőr megválasztását, amelyre a Városi Képviselő-testület ülésén kerül sor.
A pályázati anyagokat írásban vagy
személyesen zárt „VK – voľba hlavného kontrolóra – neotvárať”
borítékban legkésőbb 2017. december 5-ig (kedd), 16.00 óráig kell
eljuttatni az alábbi címre: Mestský
úrad, JUDr. Štefan Szántó, prednosta MsÚ, Svätoplukova 9., 979 01
Rimavská Sobota. A pályázatok beadásánál a Városi Hivatalba érkezés
átvételének és lepecsételésének időpontja számít. A megválasztott jelölt
2018 február elsején foglalhatja el
az állását, amely hat évre szól teljes
munkavégzésben.
Bővebb infó:
www.hu.rimavskasobota.sk oldalon található.
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Élménydús szardíniai tanulmányút…

Az Erasmus+ projektnek köszönhetően az elmúlt három hét alatt
mi, a rimaszombati Magán Szakközépiskola harmadéves diákjai
tanárainkkal együtt a Szardínia
szigetén lévőSassari városában
található IPSEOA-IPSAR vendéglátó-ipari
szakközépiskola
oktatási folyamatába kapcsolódtunk be.

Az IPSEOA a sziget legnagyobb
vendéglátó-ipari szakközépiskolája, közel 1300 diák látogatja.
Az iskola nemcsak a szigeten elért
versenyeredményeire büszke, de
egész Olaszországban is színvonalas intézményként ismerik. Az iskola harmadikos és negyedikes diákjaival tanultuk együtt az ételkészítés
technológiáját, a felszolgálást és az
iskola bárjában kávéspecialitásokat
és kevert italokat készíthettünk.
A szardíniai tanárok nagyon segítőkészek voltak, sok új dolgot tanultunk meg tőlük. A diákokkal hamar
összebarátkoztunk, és angol-olasz
„keveréknyelven”
kommunikáltunk. A szakmai gyakorlatokon
csoportokra voltunk osztva, ahol az
elsőcsoport a szokásos szardíniai
menüsort készítette: ami antipasto
(előétel), primo piatto (első fogás),
secundopiatto (főfogás) és dolce
(desszert) volt. A második csoport
addig megterített, s ezen kívül még
a flambírozási és szervírozási technikákat is elsajátította. A harmadik
csoport pedig az olaszok által oly
nagyra becsült eszpresszót, reggeli
cappuccinót és egyéb kávékülönlegességeket készített. Megtanultuk a

helyi malloredus és seadas, andarinos elkészítését, valamint sokat
fejlődtünk a lasagna különféle fajtáinak elkészítésében is. A bátrabbak megkóstolhatták a szardíniaiak
körében közkedvelt csigát, polipot
és pacalt is.

listáján szerepel, és ezen nem is
csodálkoztunk: kristálytiszta a víz,
a kék minden árnyalata megtalálható és vakítóan fehér a homok.
Egyik legnagyobb élmény számunkra mégis az volt, hogy megtapasztaltuk, hogyan is működik

Szabadidőnkben felfedeztük ezt
a titokzatos szigetet, ahol az i. e.
14-17. századból származó ú. n.
Nuraghe építményeket láttunk,
amik csak Szardínia szigetén találhatók (kb. 3 000), és sok közös
vonásukvan az afrikai és mexikói
piramisokkal. Az egyik hétvégen
ellátogattunk Európa legszebb tengerpartjaira, a méltán híres Costa
Smeraldára, ahol a luxus jachtok
jól megférnek a luxus boltokkal,
és a csendes, sziklás öblökkel. Ez
az a hely, ahol amerikai sztárok és
arab milliárdosok ingatlanjai találhatóak, és csak a leggazdagabbak
engedhetik meg maguknak az itteni üdülést. A La Pelosa tengerpart
évek óta a legszebb tengerpartok

a slowfood mozgalom Szardínia
szigetén. Iskolánkban már tanultuk,
hogy korunk egyik legmeghatározóbb gasztronómiai irányzata sikeresen működik Olaszországban,
de jobb egyszer látni, mint százszor hallani róla. A szardíniaiak
számára legalább olyan fontos az
alapanyagok eredete (és tisztelete), mint maga az étel. Csupán pár
összetevőből képesek minőségi és
nagyon finom fogásokat készíteni.
A slowfood mozgalom büszkesége
is lehetne Usini városa, ahol miután fogadott minket a polgármester, meglátogattuk a helyi olívaolaj
üzemet, a pékséget, a tésztagyúró
„nonnákat” és „mammákat”, és természetesen mindent meg is kóstol-

A Tompa Alapiskola
udvarán kopjafát avattak

A rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola idén sem feledkezett el a névadójáról, megrendezték a már hagyományos Tompa hetet is, amelynek az idei különleges apropóját az adta,
hogy Tompa éppen kétszáz évvel ezelőtt született.
A megható avatási ünnepség az egri Eszterházy Károly Egyetem
Gyakorlóiskolájának kórusa fellépésével indult, de az iskola diákjainak előadásában elhangzott Tompa Itthon vagyok című költeménye is. Mint Orosz István hangsúlyozta, az idén nem csak ezen
az egy héten koncentráltak a névadó életművére, hanem egész
éves programsorozatot szerveztek, s nem feledkeztek meg a másik nagy költőtárs, Arany jubileumáról sem (mindkettejük neve
szerepel a tölgyfából készült kopjafán). Orosz István, az iskola
igazgatója beszédében kiemelte, hogy mindent meg kell tenniük azért, hogy a magyar nyelvű
oktatás, s így annak rimaszombati legfőbb képviselője, a Tompa Mihály Alapiskola büszke legyen a hagyományaira, a dicső múltjára, s kitartson az anyanyelvi oktatás fontossága mellett.
(Csak zárójelben jegyzem meg, ennek némileg ellentmond, hogy az igazgatói szoba ajtaján
mind az igazgató, mind a helyettese neve szlovákul szerepel). A kopjafa és a tabló felállítását a
tantestület kezdeményezte, az előbbit az iskola egykori tanára, Nagyferenc Katalin szobrászművész (akinek a gombaszögi és számos más kopjafát köszönhetünk), utóbbit Pauly Eszter
tanárnő készítette el, s az ünnepségre az iskola még élő igazgatóit és tanárait, valamint neves
egykori diákjait is meghívták, így találkoztunk például Benedek László geológussal, fotóművésszel, ahogy Hizsnyan Géza belgyógyásszal is. Benedek maga sem érkezett üres kézzel, az
ötvenes években újranyitott magyar iskola első tantestületeinek képeit is magával hozta, de
neki köszönhető az első igazgató, Bobák József fotójának előkerítése is.
Kép és szöveg: Juhász Dósa János
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hattunk. A slowfood felfedezés második állomása fent a hegyekben,
Gavoi faluban volt, ahol részt vettünk a „nyitott kapuk hétvégéjén”.
Igen, valóban nyitott kapukkal vártak a helyi termelők, és nem csak
megmutatták, hogyan készülnek a
helyi sajtok, borok, torrone (mézből készült édesség) édességek, kenyerek, stb., meg is lehetett kóstolni és persze vásároltunk is belőlük.
Mivel a szállásunk a tengerparttól
kb. 5 perc sétára volt, így általában iskola után és a hétvégeken a
szabadidőnket fürdéssel töltöttük a
csodaszép tengerparton.
A három hét gyorsan elszaladt.
Utolsó nap a szokásos másfél órás
ebédünk még ünnepibb volt, hiszen
meglátogatott minket Sassari város
polgármestere, aki örült, hogy a
helyi iskolának szlovákiai partnere
van, hiszen Sassari testvérvárosa
Pozsony. Miután az igazgatónő és
a polgármesterúr elmondta beszédét, meglátogattuk a polgármesteri
hivatalt, végezetül megkaptuk az
okleveleket, az Europass dokumentumot és az ECVET értékeléseket.
Nagyon köszönjük az iskolánknak,
a Nemzeti Ügynökségnek, a projektben résztvevő tanároknak és
a befogadó intézménynek, hogy
lehetővé tették számunkra ezt a
képzést. Nem is gondoltuk volna,
hogy három hét alatt ennyi új dolgot lehet megtanulni. Szardíniát a
szívünkbe zártuk, és tudjuk, hogy
hamarosan visszatérünk!
A Magán Szakközépiskola
harmadik osztályos tanulói
A tavalyi sikeres módszertani nap után az idén
is várták a régió pedagógusait a rimaszombati
Művészeti Alapiskolába.
Az idén a dzsesszzene volt
az egynapos tanfolyam
központjában, amelynek
végén a tornaljai Farkas
Árpád és alkalmi zenekara (Radovan Iglódy,
Adrián Havran, Szajkó
Adrián és Dorota Tóthová) adott mintegy egy
órás, a dzsessz alapműveiből válogató koncertet.

Október 18. és 21.
között tizenharmadik alkalommal
rendezte meg az
Oxymoron Polgári
Társulás a Konvergencia tábort
mentálisan sérült
gyerekek részére a
rimakokavai Línia Üdülőtáborban.
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Holló Barnabás első életrajzi kiállítása

Rimaszombat számít a klasszikus magyar
szobrászat bölcsőjének, hisz itt született Ferenczy István, itt tanult Izsó Miklós, ahogy Holló Barnabás is, aki Alsóhangonyban született
1865-ben, de az Egyesült Protestáns Gimnázium diákja volt, s két fontos műve is kapcsolódik a városhoz.

Az egyik a Széchenyi relief, amelyet 1891-ben
készített, s a Magyar Tudományos Akadémia
(MTA) megalapítását ábrázolja. A relief az MTA
budapesti székházában található, gipszmásolata
viszont a Gömör-Kishonti Múzeum egyik ékessége, a szobrászművész korai, 1917-ben bekövetkezett halála után annak özvegye, Zaphir Ilona adta
el a múzeumnak, s azt egy évvel ezelőtt újíttatta
fel a múzeum, így ma már eredeti pompájában
látható. De Holló Barnabás alkotása a Tompa Mihály szobor is, amelyet az idén restauráltatott a
város, s azt a költő születésének 200. évfordulóján, szeptember 28-án adtak át immár az eredeti
helyén. Oľga Bodorová, a múzeum igazgatója azt
is elárulta a tárlatnyitó közönségének, hogy a szobor 1946-os ledöntése után Holéczy Miklós akkori igazgatónak köszönhetően több mint tíz évig a
múzeum épületében várt jobb sorsára.
Holló Barnabás alkotása Mátyás király sajógömöri szobra, s Csordás József vázlatait felhasználva ő fejezte be Kossuth Lajos losonci szobrát
is, ahogy a régióban nem egy alkotása látható

Gömörország – nyári szám

Reformáció, Tompa
Mihály, Erdélyi Géza
– a Gömörország
negyedévi művelődéstörténeti folyóirat
(az északi magyar
peremvidék
fóruma) nyári számának
kulcstémái. A lap a megkésett támogatás miatt csak a napokban jelent
meg.
500 éves a reformáció, 200 éve született Tompa Mihály, 80 éves Erdélyi
Géza. Keserű vezércikkében B. Kovács István a Tompa-szobor újraavatásán el nem mondott beszédét teszi közzé. Tompa szobra és a nevét viselő tér
ugyan megújult, a képviselő-testület
által megszavazott Arany János-szobor viszont még mindig nem került
Tompa és Petőfi társaságába, ugyanis a
helyi Matica slovenská azt megakadályozta. Az a Matica, amelynek egykori
legendás elnöke, Hviezdoslav Arany
egyik csodálója és fordítója volt, s
akinek költészetére Shakespeare és
Puskin mellett Arany hatott. A máig
eleven és hiteles Tompa Mihályról értekezik kései kortársa, Bettes István is.
A lap Péter Mihály, Ráday Pál és Szőke István emlékét is megidézi, ahogy
folytatja állandó sorozatait is, így Zsupos Zoltán tanulmányát a nemzetőrség
és honvédség gömöri megszervezéséről, Kiss László a Palócföld orvosai
közül Mányik Jánost (1810-1868)
mutatja be, míg Prakfavi Péter Nógrád természeti örökségéből a Medves

még. Szobrok mellett kisplasztikákat is készített, amelyeken központi szerepet játszik a népi
környezet, a természet és a ló. A Kolár Angelika
által összeállított életrajzi kiállítás (a tárlatot több
budapesti és miskolci intézmény, valamint Holló
Barnabás leszármazottai, így Farkas Ildikó dédunoka és Delényi Éva támogatták, utóbbi tárogatón
a megnyitón is fellépett) elsősorban a régióhoz
köthető alkotásokra fókuszál, de pár értékes fotót

Őszi kiadványok

környéki geocsodákat mutatja be. Tanulmányával (Mai hitvallás és nemzeti
önazonosságtudat – Magyarok és szlovákok a Felvidéken) és Kövesdi Károly interjújával köszönti a folyóirat a
80 esztendős nyugalmazott református
püspököt, Erdélyi Gézát. Válogatást
olvashatnak Tompa Mihály és Arany
János legendás levelezéséből (amely
egészében a Lant és Biblia című kötetben jelent meg), több új kiadványt is
bemutatnak, s búcsúzik a lap a kassai
Thália Színház két legendájától, Kolár
Pétertől és Csendes Lászlótól is.
A folyóirat kapható a jobb felvidéki
magyar könyvesboltokban, de megrendelhető a Gömör-Kishonti Múzeum
Egyesület elérhetőségein (979 01 Rimaszombat, Vasutas u. 1., gemamuz@
gmail.com, 0905/846 618) is.

is felvonultat, amelyen maga a szobrászművész
is megjelenik.
Ferenczy Istvánra több kiállítással is emlékezett
már a múzeum, így 1992-ben és 2012-ben is, de
Holló Barnabásról eddig elfeledkezett a gömöri
utókor. A halálának 100. évfordulóján megnyitott
tárlat – amely 2018 február 28-ig látogatható –
ezt a hiányt próbálja pótolni.
jdj, fotó: amb és archív

állította szolgálatába. Szeretettel mintázott lovas szobrokat: előbb nemzeti
romantikus szellemben, majd eljut
az expresszív erővel megjelenített
történelmi szobrászathoz. A millennium időszakának emlékművei közül
ő alkotta a Hősök terén álló Bocskai
Istvánt, valamint a honfoglaló vitéz
alakját a Corvin téri Millacher-kúton.
Köztérre állított emlékszobrai nemcsak a nemzeti szobrászat kiemelkedő
alkotásai (Tompa Mihály-szobor, Rimaszombat), hanem betöltik azt a nekik szánt feladatot, hogy több mint 150
év múltán is kijelölik közösségeik kultikus terét. E monográfia aktualitását a
kisplasztikáiból áradó humanizmus és
az irántuk mutatkozó érdeklődés adja.
A kötet kapható a Gömör-Kishonti
Múzeumban.

Falinaptár több változatban

Két 2018-as
falinaptárral
várja az érdeklődőket
a rimaszombati
Turisztikai Információs Központ.
A tavaly már nagy sikert aratott, s most
felújított, Rimaszombat történelmi képeslapokon (1911-1930) mellett a Rimaszombat egykor és most című, kétnyelvű (magyar és szlovák) kiadvány
is megvásárolható munkanapokon a
központ városházi épületében (Fő tér
5.). Mindkét naptár 4,19 euróba kerül.
jdj

Goda
Gertrud:
Holló
Barnabás (1865-1917) szobrászművész (Officina Musei 23.)
Keveset tudunk Holló
Barnabás (1865-1919)
szobrászművészről,
pedig az Akadémia
megalapítása
című
domborművét szinte
valamennyien ismerjük. A gömöri származású fiatalember tehetsége korán
megmutatkozott, így kerülhetett Stróbl
Alajos híres Mesteriskolájába. A világvárossá fejlődő Budapesten úgy beszéltek róla, mint a „kuruc lélek kései
fellobbanásáról”. S valóban, művészetét ennek a mély magyarságtudatnak

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 minkét 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.
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Teljes pompájában mutatkozik az ősz, túl vagyunk a halottak napján és egyre több helyen ünnepelték meg a Halloweent is. Sokan, ha tehették,
kivonultak egy-egy túra vagy séta erejéig a természetbe, így több fotós is elküldte őszi képeit. Amíg a turisták a tájban gyönyörködtek,
a mezőgazdászok már a szántással voltak elfoglalva. Az ősz egy-egy pillanatát örökítettük meg a képeinken.

Pár éve már elengedhetetlen része a honi kultúrának is a Halloween,
amikor egyre ijesztőbb álarcokban, töklámpással vonulnak fel a nyugati
világból elterjedt ünnep rajongói.

Amíg a turisták a tájban gyönyörködtek az elmúlt hetekben (a Nógrád-Novohrad Geopark több túrát is szervezett a Medvesben), a fotósok az őszi
tájat örökítették meg, addig a mezőgazdászok már a jövő évi termésre
gondoltak.

A Szlovákiai Nők Uniója Rimaszombatban sem feledkezett el az idősek
hónapjáról, s ünnepi műsor keretében köszöntötte a régió nyugdíjasait.
A remek hangulatú esten fellépett Robo Kazík énekes is.

Gogol Háztűznéző című keserédes komédiáját mutatta be két alkalommal
a rimaszombati Divosud Színház Ľubomír Šárik rendezésében.
Az előadás díszletét és jelmezeit Eva Weiterschützová tervezte, szereplői:
Terka Maksi, Hela Chrenková, Naďa Garayová, Roman Čarnoký, Robo
Čapucha, Miro Kopec és Dušana Májošová voltak.

A Füleki Vármúzeumban még december 12-ig látogatható a jelenleg
Miskolcon élő, füleki származású
Seres László festőművész és restaurátor kiállítása.
Seres először a budapesti Képzőművészeti Főiskolát látogatta, majd grafikát
és festészetet tanult New Yorkban.
Később Indiában és Japánban restaurátor műhelyt alapított, melyeket
rendszeresen látogat. Seres László a
hatvanas-hetvenes évek magyar absztrakt expresszionizmusának képviselője.
Hosszan tartó szünet után 2006-ban
ismét visszatért a festészethez, s a mai napig alkot. Művei bemutatásra
kerültek már Miskolcon, Mumbaiban, Új Delhiben és Budapesten is.

Két jelentős születésnap is jutott az elmúlt hetekre, a rimaszombati Tóbisz
Tinelli Tamást is soraiban tudó Misztrál zenekar, amely a magyar verséneklő zenekarok egyik meghatározó tagja, a minap ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját. Az együttesnek – amely Dévai Nagy Kamilla
Krónikás Zenedéjéből indult –, számos hanghordozója jelent meg az
elmúlt két évtizedben, s nagy sikerrel rendezik meg évről évre nagymarosi
fesztiváljukat is.
A másik ünnepelt a Kossuth-díjas mesemondó, énekes, népmesegyűjtő,
folklórkutató és előadóművész Berecz András, – aki október végén ünnepelte a 60. születésnapját –, ugyan már Budapesten született, de édesapja
még Sőregről származott el. 2013 óta a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Az első dalokat édesanyjától tanulta. Megalapította az Ökrös és
az Egyszólam együttest, és énekesként hamarosan igen népszerűvé vált.
Az éneklés mellett néprajzi tanulmányokat is folytat. Kutatási területei
elsősorban a Felvidék, Erdély Moldva és Somogy, de a Nagykunságban
és Nyírségben is gyújti a dalokat, meséket és tréfákat. Tíz éve Kodály-sorozatot indított útjára. Műfordítással is foglalkozik. Fia, Berecz Mihály a
magyar zenei élet egyik nagy reménysége.
Hosszan tartó súlyos betegség után 64 éves
korában elhunyt Kukely Júlia Liszt Ferenc-díjas operaénekes.
A Nógrád megyei Sámsonházán született
szoprán 1972 és 1978 között folytatta tanulmányait a Zeneakadémián, mesterei Sziklay
Erika és Déry Gabriella voltak. 1978 óta a
Magyar Állami Operaház tagja volt, számos
emlékezetes főszerep és címszerep köthető a
nevéhez. Melinda, Bess, Donna Anna, Despina és a Pillagnókisasszony mellett nagy
sikerrel alakította Toscát, Salomét, a tábornagynét, Angelica nővért, Violettát, Rosalindát és Szaffit is. A budapesti Opera mellett számos európai nagyváros
– Athén, Berlin, Bécs, Drezda, Frankfurt, Lipcse, Locarno, Párizs, Wiesbanden, Zürich – dalszínházaiban is fellépett. Munkásságát a Liszt Ferenc-díj mellett Bartók-Pásztory-díjjal, Melis György-díjjal és a Magyar
Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével is elismerték.
Összeállította: jdj, fotó: gecse, kovacs és archív
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November 16.:

Vojtech Hank fotói
a Ganevia Galériában
A Letavy idei alkotásaiból ös�szeállt tárlat zárása után egy rimaszombati születésű fényképész
Vojtech Hank képei kerülnek
közszemlére a Városi Művelődési
Házban található Ganevia Galériában. Az analógtól a digitálisig,
Gömörből a nagyvilágba címet viselő tárlat megnyitójára november
16-án, csütörtökön kerül sor 16.00
órai kezdettel.
A tárlat december negyedikéig
munkanapokon 08.00 és 16.00 óra
között ingyenesen látogatható.

November 17.:

Két együttes a´cappella show-ja

Közösen ad koncertet november
17-én, pénteken 18.00 órától a
Városi Művelődési Központban
a rimaszombati Mystic Choir
és a neves szlovák énekegyüttes, a Close Harmony Friends.
A koncertre a Mystic Choir
megalakulásának harmadik évfordulója alkalmából kerül sor.
A belépő 12 euróba kerül, jegyek
a helyszínen és a Turisztikai Információs Központban kaphatók.

November 18.:

Tizenkettedszer is Magyarnóta Fesztivál

A Szivárvány Polgári Társulás november 18án, szombaton 14.00 órai kezdettel tizenkettedik alkalommal rendezi meg Magyarnóta
Fesztiválját, mégpedig a rimaszombati Városi Művelődési Központ színháztermében.
A fesztiválon fellép Csókás Bertalan, Berki
Gyula, Lovas Attila, Kukolíkné Sendrei Rózsa,
Váradi Ivett és Jurász József, valamint Budapestről Bányai Márton, Szeredy Krisztina és
Tolnai András illetve a rimaszombati Lévay
Ágnes. Az énekeseket Lakatos Miklós és cimbalomzenekara kíséri Budapestről.
Az érdeklődők a rendezvénnyel és a belépőjeggyel kapcsolatban Lakatos Adriannához fordulhatnak (0918/613 753, oz.duha@szm.sk)

November 24.:

Minden kopogtatás nélkül – Tompa Mihály
és Arany János levelezéséből

November 24-én és 25-én rendezi meg a Szlovákiai
Magyar Pedagógus Szövetsége Tompa Mihály emlékének szentelt tanulmányi konferenciáját.
A rendezvényen belül november 24-én, pénteken 19.30
órától a Csillagházban kerül bemutatásra a Minden kopogtatás nélkül című estre, amely Tompa Mihály és
Arany János levelezéséből válogat, de megidézi Arany
János saját megzenésítéseit is. Az est anyagát összeállította: Juhász Dósa János, a műsorban közreműködik Juhász László, Döme Sándor és Csörsz Rumen István.

November 17.:
Emléknap a reformáció
500. évfordulója tiszteletére

A Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház emléknapot tart november 17én, pénteken Rimaszombatban, a reformáció 500. évfordulója alkalmából.
Az emléknap 10.00 órakor ünnepi zsinattal
veszi kezdetét a református templomban,
ahol igét hirdet Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház lelkészi elnöke. Énekkel szolgál a Gömöri Lelkészek
Kórusa, lelkészszentelésre és a Pálóczi
Czinke István-Díj átadására is sort kerítenek. 12.30 órától a Daxner u. 42. szám alatt
felavatják a gályarab-emlékművet. Ünnepi
beszédet mond Hafenscher Károly, a reformáció emlékbizottság munkájának segítéséért felelős miniszteri biztos. 12.50 órakor
kerül sor a Csillagház átadására. 13.00 órakor szeretetvendégségen látják vendégül az
egybegyűlteket a Csillagház éttermében,
míg 16.00 órakor 500 év 50 percben címmel egyháztörténeti áttekintést tartanak a
Selye János Egyetem Református Teológiai Kar Történeti Tudományok Tanszékének előadói, de több kiállítás megnyitására is sor kerül.

November 18.:

Negyedszer rendezik meg a Gortvavölgyi Hagyományőrző Ünnepséget

A Csemadok Almágyi Alapszervezete november 18-án, szombaton 15.00 órai kezdettel a kultúrház nagytermében negyedik
alkalommal rendezi meg a Gortva-völgyi
Hagyományőrző Ünnepséget.
Az alapszervezet elnöke, Agócs Ildikó megnyitója után a hazai csoportok (óvoda, iskola,
az alapiskola citerazenekara, férfikórus, Almágyi Népdalkör, Pirosrózsák Asszonykórus,
Foglár Gábor) mellett fellépnek az egerszalóki testvértelepülés csoportjai (Rozmaring Hagyományőrző Együttes, Borvirág Férfikórus,
Többsincs Néptáncegyüttes), a ragyolci Rozmaring Nyugdíjas Éneklőcsoport, a fülekkovácsi Mezeicsokor Éneklőcsoport, a nagybalogi Szivárvány Énekkar és a
Tajti Menyecskék. A belépés ingyenes, a rendezvény közös énekléssel zárul.

November 22.:

Páratlan páros a Győry Dezső Napokon

A XV. Győry Dezső Napok keretében november 22-én, szerdán 19.00 órai kezdettel a kassai Thália Színház látogat Rimaszombatba, amely a Városi Művelődési
Központban Ray Cooney Páratlan páros című bohózatát adja elő. Az előadást
Dudás Péter rendezte, annak főbb szerepeiben Madarász Mátét, Dudás Pétert,
Dégner Lillát, Benkő Gézát és Frank Ágnest láthatjuk.
Lehet-e unalmasabb fickó annál, mint akit John Smithnek hívnak? Átlagos név, átlagos kinézet, átlagos élet. Munka és magánélet, magánélet és munka. Londonban éli
hétköznapi, pontosan megtervezett, bevett szokások szerint működő életét. Napközben taxisofőr, éjjel pedig hűséges és szerető férj kis feleségének ölelő karjaiban. Vagy
napközben hűséges és szerető férj kis felesége szoknyája mellett és éjjel pedig taxisofőr. Semmi váratlan esemény, semmi meglepetés. Még csak az kellene. És egyszer
csak ez a langymeleg, kellemes unalom veszélybe kerül. Kiderül ugyanis, hogy kettő
van belőle. John Smithből, lakcímből, kis feleségből, mintaéletből. John Smith pedig
nem tűrheti el, hogy ez a gondosan felépített kispolgári kártyavár egyik pillanatról a
másikra összedőljön. Bajban pedig mi az egyetlen megoldás? Tagadni! Tagadni, tagadni, tagadni minden áron… A tanulság pedig talán annyi, hogy aki hazudni kezd,
ne lepődjön meg azon, hogy a legvalószínűtlenebb, legblődebb baromságot is elhiszi
majd valaki. A publikum...
Jegyek elővételben a Tompa Mihály Könyvesboltban (8 € felnőttek, 6 € nyugdíjasok és
diákok) kaphatók. A helyszínen a belépő egységesen 10 euróba kerül majd.
Jegyrendelés, információk: 0907/871 451

Gömöri Hírlap

Rakottyás, vagy Rekettyés?
A
Balog
völgyében,
Rimaszombattól keletre, Bátkától
északra van
egy kisközség,
Rakottyás.
Fejlődése
az
utóbbi
években mintha elindult volna, a
lakosság nagy örömére. A község
polgármestere, a fiatal Rencsok
János hét éve van a falu élén. Vele
beszélgetek helyzetükről, problémáikról, terveikről.
Beszéljen talán először a községről, polgármester úr.
Első írásos említése 1451-ből való.
A település urai, birtokosai között
olyan neveket találunk, mint Bornemissza, Coburg, Dózsa. A terület
korábban Bátkához tartozó Balog
melléki várföld lehetett, melyen a
XIV. század közepére már kialakulhatott a falu. 1728-ban a források
csupán egyetlen nemesi udvarházat
jegyeztek fel, majd Máriássy Andornak volt itt nagyobb birtoka és
csinos, emeletes, klasszicista kastélya, melyet Beélik szepesi püspök
építtetett. A múlt század hatvanas
éveink végére azonban az állagmegóvás hiányában, állapota annyira
leromlott, hogy gazdái a könnyebb
utat választva, a műemlékvédelmet
nem élvező épületet lerombolták.
A falu felső végében, a néhai park
eredeti növényzetéből még megmaradt fák árulják el a helyét.
Az idősebbek beszélik, hogy eredetileg a falu közel feküdt Uzapanyithoz. A török elől a lakosság a közeli
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rekettyésbe húzódott, ahol ma is
fekszik. Csak rekettye nincs már a
területén.
Bocsásson meg, mi az a rekettye?
Bokros növény, sárgás bogyókkal,
nagyon sok C-vitamint tartalmaz.
Közismertebb neve a homoktövis.
Terveink között szerepel egyébként
a növény visszatelepítése, és bogyóinak hasznosítása.
No most akkor Rekettyés, vagy
Rakottyás?
Az elterjedt és ma is használt elnevezése a községnek Rakottyás, szlovákul Rakytnik. Közigazgatásilag a
Trianoni szerződésig Gömör-Kishont vármegye Feledi járásához
tartozott, ma a Rimaszombati járás
része. Az utolsó népszámlálás adatai
szerint a 317 lakosból 182 magyar,
87 roma és 48 szlovák nemzetiségű, akik jellemzően reformátusok.
A templomunk eredete nem tisztázott. A múlt század közepén az
eredeti tönkrement, de mostanra a
lakosok újjáépítették.
Mondják, hogy az utóbbi években
élet van a községben. Miben mutatkozik ez meg?
Középületeink az évek során elöregedtek, ezeket újítjuk fel úgy, hogy
megpróbáljuk őket új tartalommal
megtölteni. Higiéniai központot alakítottunk ki, ahol az emberek zuhanyozhatnak. Nálunk nincs vezetékes
víz, így ez ki is van használva. Egy
fedett teraszt is kialakítottunk kemencével, ahol közös rendezvényeinket tarthatjuk. Konyhát készítünk,
ahol a polgárainknak fogunk főzni,
emellett munkahelyet is teremtünk.
A munkálatokhoz jellemzően akti-

vációs munkásokat alkalmazunk. Az
a tapasztalatom, hogy igyekeznek
az emberek, tudják, hogy a létesítményeket ők fogják használni. Én
elégedett vagyok a munkájukkal.
Máskülönben szeretném itt megemlíteni, hogy lakosaink a munkavállalás terén nem állnak nagyon rosszul.
Sok lakosunkat foglalkoztatnak a
környező vállalkozók és mezőgazdasági üzemek. Szociális munkatársaink is vannak, akik az embereket
kellőképpen informálják a lehetőségekről e téren.
Mit terveznek a közeljövőben?
A kultúrházban egy modern központi kályhát fogunk kialakítani, amely
az egész épületet kifűtené. Szeretnénk egy szociális üzemet létrehozni, ahol zöldséget termesztenénk,
ehhez mérjük fel jelenleg a szükségletet. Lakást szeretnénk építeni
a rászorulóknak, de legfontosabb
célkitűzésünk a vezetékes ivóvíz, a
csatornahálózat megoldása. Ennek
keretében egy modern, progresszív

Abafalán sok-sok évi tervezgetés után az idén sikerült önerőből felújítani a száztíz éves római katolikus templomot.
A templomszentelési ünnepségre október 22-én került sor, melyet megtisztelt jelenlétével Rákai Gábor helynök esperes Tornaljáról. Eljött az
ünnepségre Rastislav Polák dékán Rimaszombatból és Marian Slovák
Rimaszécsről. Meghívást kaptak az egykor itt szolgált lelkipásztorok,
közülük eljött Rédli Richárd Imre, Ľudovít Jurek, Jozef Amrich, Vladimír Bednár és Ján Hrablaj, valamint a jelenlegi atya, Milan Cesnek.
Abafalva első írásos említése 1268-ból való. A falu fejlődése névadójának, az Abaffy családnak köszönhető. A régi templom helyére, amely
1745-ben épült fából, 1907-ben új kőtemplomot emeltek a falu lakói
és a helyi uraságok. A templomtorony magassága 41 méter és neogót
stílusban épült. A feljárati lépcső 1933-ban épült, a római katolikus
plébánia pedig 1935-ben. 1967-ben átvakolták, felújították a templom
külsejét. Közben megújult az elöregedett tetőszerkezet, a villanyvezeték
és a lépcsőzet. 1994-ben pedig felújították a templom belsejét is. Idén
pedig elvégezték a templom külső javítását és 23 év után a templom
belső festését is.
A templom külsejének és környékének felújítási költségeit a községi
hivatal fedezte. Az ünnepség színvonalát Jacso Balázs hegedűjátéka
emelte, aki elhunyt nagyapja, Ondrejcsák László hegedűjét szólaltatta meg. Közreműködött Bancsi Ondrejcsák
Éva énekkel és Kosztúr Ilona szavalattal, s az alkalom megörökítésére szolgáló emléktábla leleplezésekor fellépett a Páko Mária vezette Csillagvirág együttes is.
homoly, fotó: archív

tisztítási módszert szeretnénk alkalmazni.
Honnan lesz vizük?
Folyik a tanulmány kidolgozása,
az fogja egyértelművé tenni, hogy
Tamásiból, vagy Bátkából fogjuk-e
kapni.
No és pénz honnan lesz ennyi mindenre?
Hát igen. Gyártjuk a pályázatokat,
és lobbizunk. Főleg a Járási Akcióterv lehetőségeire támaszkodunk
a Cerogema járási irodán keresztül.
Biztatnak. Emellett lehetőségeket
látok a Helyi Akciócsoport (MAS
Maly Gemer) tevékenységében is,
amelynek elnöke vagyok. Úgy gondolom, ha a tevékenysége elindul,
nemcsak Rakottyásnak tud segíteni,
hanem további 22 községnek is a
Balog és a Vály völgyében.
Mede Géza,
fotók Kresnye András
és községi archívum

A reformáció 500. évfordulója tiszteletére emlékszobát nyitottak a rimaszombati evengélikus templomban.
A templomtoronyban kialakított két
helyiségben a reformáció emlékeit
tették közszemlére, így megtalálható
Martin Luther arcképe, ahogy a régi
Rimaszombatot ábrázoló fotók is, valamint kisebb könyvtárt is kialakítottak,
amely régi iratokkal és több száz éves
könyvekkel is várja az érdeklődőket.
Martin Ambróz felvétele
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A harmadik helyről várják a tavaszi folytatást
A losonciak és a besztercebányaiak mögött, a liptóújváriak és a
kálnóiak előtt a harmadik helyen
telelnek a rimaszombati MŠK focistái a III. liga középső csoportjában. A rimaszombatiak idegenben kitűnően szerepeltek az ősszel
Bari Jenő vezetése alatt, otthon
viszont nem remekeltek, mind
a besztercebányaiaktól, mind a
losonciaktól kikaptak, s a turócszentmártoniak ellen is csak döntetlenre futotta. Ahogy Miroslav
Bitala ügyvezető lapunk számára
elárulta, továbbra is a feljutás a
tét.
Az utolsó előtti fordulóban Fülekre
látogatott a batyi alakulat, ahol 1990
március 20-án játszott utoljára bajnoki mérkőzést egymással a két csapat, hisz a batyiak azóta felsőbb osztályokban kergették a labdát. Azon a
bizonyos utolsón a fülekiek Magera
góljával 1:0 arányban győztek. Bár
a két csapat 27 éve nem találkozott,
mégis van összefonódás a két csapat
között, a fülekiek több meghatározó
játékosa, így Botos és Vujosevics is
Rimaszombatban folytatta az ősszel,
arról nem is beszélve, hogy az MŠK
kispadján az egykor füleki Bari Jenő
ült, míg a fülekiek az őszt a rimaszombatiak egykori meghatározó
játékosával, Piszár Józseffel kezdték
a 2017/2018-as idényt. Igaz, a batyiak ellen már nem ő ült a kispadon,
mivel a gyengécske eredmények lát-

tán menesztették. Mintegy 700 néző
várta az ugyancsak hideg, szeles
időben sorra került mérkőzést, amelyen Bari Jenő védencei – Prošovský–Zvara, Botos (32. Jass), Morháč,
Ľupták (86. Mészáros)–Kalmár,
Fajčík (82. Uličný), Vujosevics, Petrán–Lovyniuk (87. Kökény), Vargic
– 26 perc alatt lerendezték a mérkőzést, hisz Botos, Vujosevics 2 és
Vargic góljaival a 26. percben már
4:0 arányban vezettek. Ekkor nem
sokan fogadtak volna arra, hogy a
hazaiak még visszatérnek a mérkőzésbe. A rimaszombatiak tetszés
szerint vezették a támadásaikat, a
fülekiek teljesen szétestek. De Bari
védencei megkönyörültek a vendéglátókon, s a második félidő elején
hagyták őket felzárkózni. Mazur két
góljával szorosabbá vált a mérkőzés,
igaz, ehhez Hudec remek védései is
kellettek. De amikor a hazai szurko-

Hazai pályán
folytatta a II.
ligás bajnoki
szereplését a
rimaszombati
VK Slovan női
röplabdacsapata, amelyre
a listavezető
Girált (Giraltovce) csapata
várt. A rimaszombatiak a
fotó: gecse
Megelová, ifj.
Kudlíková, R. Kubaliaková, Žírošová, J. Kubaliaková, Panicová – Szőkeová, Chebeňová (Kačániová, Uhrinová, Bolhová, Lakatos) összeállításban mindkét mérkőzésüket megnyerték, előbb 3:0 (16, 17, 19), majd 3:2
(-23, -15, 13, 19, 4) arányban.

lók már a döntetlenről szőtt álmaikat
látták volna megvalósulni, ismét jött
Vujosevics, akit Juhász Róbert csak
szabálytalanul tudott megállítani a
tizenhatoson belül. Horný a védőt
kiállította, a tizenegyest pedig a sértett értékesítette. Vujosevics így három mérkőzés alatt tíz gólt szerzett,
s már 23 góllal vezeti a góllövőlistát.
A fülekiek viszont már az őszi szezon után szinte teljesen kilátástalan
helyzetbe kerültek.
A füleki győzelem után ünnepre
számítottak a rimaszombati szurkolók a hazai őszi zárófordulóban,
s az árvasági csapat messziről nem
tűnt verhetetlennek. Bár mezőnyfölényt dolgozott ki a hazai csapat
– Prošovský–Zvara, Morháč, Ľupták, Kalmár–Fajčík (75. Uličný),
Vujosevics, Jass, Petrán–Lovyniuk,
Vargic (79. Mészáros) –, a helyzetek
kimaradtak, ezúttal Vujosevics se

érezte a kaput. Fajčík ugyan bevette
Feriančik kapuját, de a játékvezető
les miatt nem adta meg a találatot,
a félidő vége felé aztán teljesen váratlanul a vendégek egy szabadrúgás
után Šupej szerencsés mozdulatának
köszönhetően Prošovský kapujába
találtak. A szurkolók a 0:1 ellenére
reménykedtek, hogy a napsütéses
időben kedvenceik a második félidőben megfordítják az állást, s
bár az 57. percben Jass egyenlített,
de a vezetés csak nem jött össze,
sőt... Egy rossz hazaadás után Škuta a kifutó Prošovskýt is kicselezve másodszor is vezetést szerzett
a vendégeknek, s a veszeleiek már
nem is engedték ki a mérkőzést a
kezükből. A rimaszombatiak így
29 ponttal, hat ponttal lemaradva a
listavezető losonciak és kettővel a
második besztercebányaiak mögött
a harmadik helyen várják a tavaszi
folytatást, ahol mindkét csapattal
idegenben találkoznak majd.
Az őszi végeredmény:

Kép és szöveg: jdj

Mintegy 160 pár
nevezett be az
Impulz Táncklub, a Városi
Művelődési
Központ és Szlovák Táncsport
Szövetség által
immár hagyományosan megrendezett Szombati
Táncparkett
nevet viselő
nemzetközi táncversenyre, amelyre a hazai táncsport kiválóságai mellett
Magyarországról is érkeztek táncosok.
A hazai párok közül kategóriájában nem talált legyőzőre a Zuzana
Šiminská és Sólyom Dániel, a Danica Mašlonková és Ladislav Lukačko
páros, ahogy természetesen a Baka Tamás-Farkas Orsolya pár sem.

Október végén Rómában rendezték meg a chanbara idei, immár 10. Európa-bajnokságát,
amelyen 15 ország 250 sportolója vett részt. Szlovákiát 16 chanbarista képviselte, köztük a rimaszombati Figei Tibor, Ladislav Laššák, Oliver Roško, Laura Dávidová, Lucia Laššáková és
Tereza Ďuricová, akik az örök városból sem jöttek haza üres kézzel, s végül egy arany- (Dávid
Laura), egy ezüst- (Figei Tibor), s egy bronzérmet (Ladislav Laššák) szereztek.
Ladislav Laššák a veteránok mezőnyében a chocken morote kategóriában bronzérmet szerzett,
Dávid Laura a kadétok között a kodachi fegyvernemben meg sem állt az aranyéremig, a döntőben fehérorosz ellenfelét verte 2:0 arányban. Figei Tibor rosszul kezdte a versenyt, de az utolsó
versenyszámban (nite) kárpótolta a rajongóit, amelyben egészen a döntőig jutott, ahol francia
vetélytársa ugyan 2:1 arányban legyőzte, de így is ezüstérmet vehetett át. Figei ezzel ötödik érmét szerezte világversenyen. Jövőre két nagy verseny vár a chanbaristákra, Hollandiában rendezik meg az Európa Játékokat, míg 2018 decemberében Tókióban kerül sor a világbajnokságra.

