Az elmúlt napok
margójára

Közel 1 500 néző előtt adott fergeteges templomi koncertet a legendás Omega együttes, amelynek
tagjait Šimko József polgármester is fogadta a Városházán.
Beszámolónkat lapunk 6. oldalán olvashatják.			
Cikkely Lajos felvétele

Ismét elodázták a döntést a fociról

Miután két napirendi pontot is levettek a
napirendről, mindössze egy témája maradt
a május 24-én megtartott rendkívüli testületi ülésnek, igaz, három és fél órás vita után
sem született döntés a futballklub jövőjéről.
Az ülés elején Roman Ciprus, az MŠK futballklub felügyelő-bizottságának az elnöke
számolt be a klub működéséről, s mint elmondta, 11 csapatot tartanak fenn a legkisebbektől a
felnőttekig, ami nagyjából 260 embert jelent,
s egy évben a minimális fenntartási költsége a
klubnak 216 ezer eurót tesz ki. Ciprus önkritikusan szólt az idei eredményekről is, s vázolta
a klub elképzeléseit is az elkövetkező évekre.
Ciprus beszámolója után hosszas vita bontakozott ki, szinte minden képviselő elmondta a véleményét, s volt, aki a II. ligás létezés
mellett tette le a voksát, de voltak olyanok
is, akik szerint a futballklubnak is addig kellene nyújtózkodnia, amíg a takarója ér, s nem
biztos, hogy Rimaszombatnak szüksége van
II. ligás futballklubra. Vas Vilmos szerint
hiányzik a koncepció, s ahogy hangsúlyozta,
minden képviselő a foci támogatása mellett
száll síkra, de nem mindegy, hogy milyen

foci mellett. Auxt Ferenc szerint radikális
változtatásra van szükség, s a város jelenlegi
helyzetében nincs értelme erőltetni a II. ligás
létezést. Šimko József polgármester kiemelte,
hogy bár látszólag nagyon sok pénz elmegy a
focira, mégis közel kétszáz gyereknek ad kikapcsolódási lehetőséget, míg a nagycsapat
Rimaszombat hírnevét öregbíti a második ligás
szerepléssel.
Végül két javaslat került a testület elé, az első
szerint a klub év végéig havi négy ezer eurós
támogatást kapna, valamint kifizetnék a klub
mintegy 27 ezer eurós tartozását. A másik javaslat szerint 72 ezer eurót kapna a klub az őszi
idény végéig, s a jövő évre 170 ezer eurót. Egyik
javaslat sem kapta meg a szükséges többséget,
ahogy az újabb szünet után előterjesztett harmadik javaslat sem (ez nagyjából azonos volt
a másodikkal), amelyet nyolcan támogattak,
ketten ellenezték, hatan tartózkodtak, míg egy
képviselő nem szavazott.
A csapatot június 20-ig kell benevezni a következő idénybe, így a döntés a június 14-én
esedékes testületi ülésre maradt.
jdj, fotó: gecse

Mondhatnánk, tele a májusi padlás kulturális-társadalmi rendezvényekkel,
Rimaszombatot akár nyugodtan ki is nevezhetnénk
a kultúra fővárosává.
A sok-sok rendezvény
szinte lehetetlen helyzetbe
hozta a város vezetését is,
csak kínkeservesen tudtuk az összes, főleg a
város által (is) szervezett rendezvényt egyeztetni, hogy mindegyiken a legmagasabb
szinten képviselhessük a város vezetését.
A rendezvények sora a Városnapokkal
kezdődött, a két nap alatt szinte megállás
nélkül váltották egymást a csoportok a két
színpadon (a Városi Művelődési Központban
és a Fő téren). A Városnapokat követte a legendás Omega együttes fellépése a református
templomban, s az idén sem feledkeztünk el
az Anyák napjáról, a Szlovákiai Nők Uniója
Kerületi Szervezetével közösen 2016-ban is
megválasztottuk az Év anyját, méghozzá az
almágyi Agócs Lídia személyében, aki Šimko
József polgármester kezéből vehette át a jeles
elismerést.
De ezzel még mindig nem volt vége a májusi
rendezvényözönnek, a katolikus templomban a
Con Moto énekkar fellépésével vette kezdetét
az Ifjúság énekel címet viselő országos ifjúsági énekkari verseny, amelyre az ország legjobb
ifjúsági énekkarai voltak hivatalosak. S a pontot az i-re a Jana Dobrocká vezette Bona Fide
vegyeskar tette fel, akik nagyszabású koncerttel ünnepelték meg a 45. születésnapjukat.
De az előrejelzések szerint a június se lesz
szegényesebb, már ami a kulturális rendezvényeket illeti, köszönhetően a Városi
Művelődési Központ nemrég kinevezett igazgatójának, Milana Jutkovának. S ugye, lassan itt a nyár – s ismét várja Önöket a kurinci
Zöld Víz Üdülőövezet is, ahová, a polgármester tervei szerint szintén beteszi a lábát a
kultúra is. Mozgalmas nyári napok elé nézünk.

A Városi Közterület-fenntartó Vállalat
értesíti a nyilvánosságot, hogy a kurinci
Zöld Víz Üdülőövezetben 10.00 és 20.00 óra
között már üzemelnek a sportlétesítmények,
így a tenisz-, a golf- és a strandröplabda-pályák is várják a sportolni vágyókat.
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Agócs Lídia lett az Év anyja

A Szlovákiai Nők Uniója Járási
Szervezete az idén is átadta az
Év anyja kitüntetést, amelyet
2016-ban az almágyi Agócs Lídia
vehetett át.
„Anyának lenni a legjobban fizető
foglalkozás a világon, hisz az anya
fizetése a szeretet” – hangsúlyozta
ünnepi beszédében Šimko József,
Rimaszombat polgármestere, aki
mint kiemelte, Szlovákia-szerte
egyedülálló az együttműködés az
önkormányzat és a nők között, a
Helena Husárová vezette szervezet
a polgármester tanácsadója is
egyúttal, s minden fontosabb lépést,
feladatot egyeztetnek. Husárová
szólt a szervezet rimaszombati
aktivitásairól, így a krízisközpont működtetéséről, s mint
megjegyezte, „a füle és a szeme
is vagyunk a polgármesternek”.

Mivel a szervezet tavaly ünnepelte
megalakulásának 70. évfordulóját,
s a járási ünnepségen számos elismerő oklevelet szétosztottak, így
a mostani Anyák napi ünnepségen
csak az Év anyja díjat adták át,
amelyet az almágyi Agócs Lídia
vehetett át, aki sok éven keresztül, 1971 és 1986 között képviselte
nemcsak a gömöri, de a magyar

Királyhelmecen tartotta tisztújító kongresszusát a Via Nova
Ifjúsági Csoport a hétvégén.
Az elnöki tisztséget továbbra
is Gubík László tölti be a következő két évben, az elnökség
összetétele csak részben változott, a közgyűlés mégis fontos
mérföldkőnek számít a szervezet
életében. Két gömöri alelnöke is
lesz a szervezetnek, a rimaszombati Cziprusz zoltán mellett a
guszonai Mag Fodor Enikőt is
alelnökké választották.
Gubík László csak annak fejében
vállalta az elnöki tisztséget, ha a
szervezetben szerkezeti reformot
hajthat végre, ami a Via Novát
az eddiginél magasabb szintre emelheti. Mint az a közgyűlésen az
elnöktől elhangzott, a szervezet
tevékenysége az elmúlt években
kiszélesedett. A fő profil mindig
is az élményalapú közösségépítés

volt, ami kitörési pontja és identitásőrző formája a felvidéki magyarságnak, ugyanakkor a hajdan
tizen-huszonéves fiatalok, akik ezt
a koncepciót felépítették, lassan a
felnőtté válás sűrűjében találták
magukat. Így tevékenységi körük
is szélesedett a közéleti szerepvállalásokkal. A kettő persze nem zárja ki egymást, de Gubík úgy érzi,
ideje, hogy a szervezet szintén

nőket is Csehszlovák Nőszövetség
országos választmányában, Prágában. De vezetője volt a helyi
szervezetnek és elnökségi tagja
hosszú évekig a járási választmánynak is. 18 évig dolgozott az
almágyi képviselő-testületben is.
Ma már boldog nyugdíjasként él,
két gyerekének és három unokájának örvendve. Tevékenységének,

s aktivitásának köszönhetően több
almágyi létesítmény (kultúrház,
szabadtéri színpad) valósult meg.
Mindig a közösségi érdekek és
célok lebegtek szeme előtt, s mindig síkra szállt a jó ügyek érdekében.
„Sokáig azt hittem, hogy nincs
szebb dolog, mint anyának lenni.
De ma már tudom, hogy sokkal
nagyobb élmény nagymamának
lenni” – mondta köszönő beszédében magyarul Agócs Lídia, akinek
egyik unokája másnap ballagott el a
füleki gimnáziumból, a másik kettő
már egyetemista. Az idei ünnepség
rendhagyó módon zárult, a Divosud Színkör ugyanis Ľubomír Šárik rendezésében bemutatta Július
Barč-Ivan Anya című tragédiáját.
		
jdj, fotó: gecse

Két gömöri alelnöke is van a Via Novának
felnőtté váljon, ezért javasolja az
egyes tevékenységi körök formai
különválasztását is. A reformok
végrehajtásával az elnökséget és
a soron következő Országos Tanácsot bízták meg.
A kongresszust Királyhelmecen,
a Bodrogközi Magyar Közösség
Házában tartották, többek közt a
két stratégiai partnerszervezet, a
Fidelitas és az Ifjúsági Keresz-

ténydemokrata Szövetség képviselőinek jelenlétében. „A Via
Nova egy ideje már elindult a tettek
és a felnőtté válás útján. Sokkal
erősebb a társadalmi beágyazottságunk és az elfogadottságunk. Ez
viszont hatalmas felelősséggel is
jár, amihez társul, hogy politikailag
is nő a súlyunk. Ezek arra sarkallnak, hogy továbblépjünk, és még
teljesebb feladatkört lássunk el
közösségünk életében. Látni kell,
hogy valami újra, frissre szomjazik
a felvidéki társadalom, nem lenne
méltó az elvégzett munkánkhoz,
hogy most okozzunk csalódást” –
nyilatkozta a régi-új elnök. Gubík
munkáját a jövőben Varga Tibor elnökhelyettesként, Ilko Zoltán, Iván
Tamás, Susányi Mária, Cziprusz
Zoltán, Mag Fodor Enikő, Csonka
Ákos, Pócsik József és Nagy Dávid
pedig alelnökként fogja segíteni.
www.felvidek.ma, fotó: Szimkó Balázs

Június 9-én
mutatják be
Szomolai Tibor
regényeit

Közeleg a nyár, városunkban folytatódik az utcák aszfaltozása és a járdák felújítása is. Az Iskola utcában a járda mellett a kurinci kerékpárút is folytatódik, hogy megkönnyítse a kerékpárosok közlekedését. S ha folytatódik
a meleg idő, akkor pár napon belül megnyílik a Zöld Víz Üdülőövezet is, ahol az idén már pálmafák is várják a
látogatókat.

Nehéz a Felvidéken magyarnak lenni? címmel Szomolai Tibor Felvidéki
saga és a Fáklyavivő című regényeinek a bemutatójára kerül sor június
9-én, csütörtökön 18.00 órai kezdettel a Három Rózsa Kávéházban.

Gömöri Hírlap
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Lépésről-lépésre a cigányság jövőjéért

„Ne várjunk csodákat” –
hangoztatta Vavrek István,
Rimaszécs volt polgármestere
és az új romaügyi kormánybiztos tanácsadója, helyettese.
Mindhárom vendég egyetértett
abban, hogy az oktatási rendszer
átalakítása és a munkahelyteremtés nélkül nincs esélye a
szlovákiai romáknak a tömeges
felemelkedésre.
A Tompa Mihály Klub által
szervezett Rimaszombati Kávéház,
amely az egyetlen rendszeres
magyar rendezvény és beszélgető
est Rimaszombatban, ezúttal a
szlovákiai és a gömöri romák
problémáit helyezte a középpontba. A rendezvény vendégei Vavrek
István, Rimaszécs volt polgármestere, jelenleg Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos helyettese,
Horváth Csaba roma aktivista és
Juhász Dósa János újságíró voltak. A meghívottak évtizedek óta
aktívan tevékenykednek a szűkebb
vagy tágabb értelemben vett
gömöri roma közösségekért, illetve
tehetségesebb fiatalokért.
A beszélgetés során megtudhattuk,
hogy a vendégek mind értelmiségi
háttérrel bíró családokból származnak és olyan településekről, ahol
mindig is magas volt a cigányság

aránya. Horváth Csaba az 1989-es
rendszerváltásnak tulajdonította a
gömöri és szlovákiai romák gondjainak gyökerét. E közösség fontos
munkaerőt jelentett a mezőgazdasági szövetkezeti rendszerben, mégis az elsőként kerültek
a munkanélküliek listájára. Ez
pedig hosszútávon megpecsételte több generáció sorsát. Vavrek
István a teljes szlovákiai oktatási
rendszer korszerűtlenségére hívta
fel a figyelmet, amely sok esetben
köszönő viszonyban sincs a diákok
képességeivel. A tanácsadó korábban éveken keresztül tanárként
dolgozott, és többedmagával igyekezett a hivatalos tanítási órák
után is extra oktatást vállalni a Ternipe keretén belül, a gyermekek
felzárkóztatása érdekében.
Juhász Dósa János főleg a cigány-

Mozdulj! Segíts! Szeress! Ezek
a
vezényszavak
indították
cselekvésre a rimaszombati református gyülekezet szorgos tagjait, akik idén is bekapcsolódtak
a Szeretethíd önkéntesprogramba.
Kárpát-medence szerte több ezer
önkéntes ragad ilyenkor seprűt,
ecsetet, oszt süteményt, vagy éppen ölelést, látogat, viszi Isten
Igéjét. Ők is ezt tettük. A főtéri
találkozó után az önkéntesek három
irányba indultak, mindhárom
csapat gyülekezeti tagokkal, és
gimnazistákkal karöltve. Kovács
Tímár Ildikó lelkésznő vezetésével

sorra látogatták a gyülekezet azon
tagjait, akik már csak ritkábban,
vagy egyáltalán nem tudnak eljutni templomba, viszont a prédikációkat hétről-hétre hallgatják

ság társadalmi egységét és a vezetői
elit hiányát emelte ki, amely már
1989 óta várat magára. Ráadásul
olyan példákat hozott magával,
amelyek alapján helyi szinten
sem képesek együttműködésre az
amúgy aktívan és a közösségért
tevékenykedő egyének. Ugyanakkor rámutatott Vavrek István és
Ravasz Ábel által indított Purt
mozgalomra, amely kevés forrásból, ám sok önkéntessel látványos
eredményeket tudott eddig elérni
több tucat településen.
Vavrek István nagyvonalakban
vázolta az elkövetkező hónapok
terveit a romaügyi kormánybiztosi
hivatal kapcsán. Mint a regionális irodahálózatért felelős koordinátor, céljai között szerepel a
helyi szintekről érkező ötletek és
vélemények képviselete, ameny-

nyiben
lehetséges,
azok
megvalósítása.
Negyedévente
országjárást tervez a regionális
irodák meglátogatásával, hogy
minél aktívabb legyen a központtal való kapcsolat. A legfontosabbnak a legkésőbb őszig kialakuló
hosszú távú romaügyi stratégia
kialakítását tartja, valamint a
támogatásra jogosult települések
listájának meghatározását. Nem
számít csodákra, hanem lépésről-lépésre akar haladni, leépítve
a
különböző
bürokratikus
kettősségeket. A vendégek mind
kívánatosnak tartják a szlovákiai
cigányság, azon belül is a gömöriek
egységesülését, valamint a magyarországihoz hasonló önkormányzati hatáskörök bővítését. Ezáltal
a helyi önkormányzatok sokkal
hatékonyabb tudnak működni: saját vállalkozások megalakításával
és termékek előállításával munkahelyeket biztosítanának főleg a
kisebb falvakban.
Az összességében önkritikus hangulatú beszélgetés pozitív végkicsengését Horváth Roland és társainak hangulatzenéje adta meg,
amelyet most is nagy tapssal jutalmazott a közönség.
ifj. Hangácsi István,

a Tompa Mihály Klub elnöke, fotó: gecse

Az idén is bekapcsolódtak a Szeretethíd programba
a kis hangszórókon keresztül. Őket
némi édesség mellett énekkel, igével és imádsággal örvendeztették meg a látogatók.
Közben a második csapat el sem in-

dult a térről, hanem a templom előtt
tábort ütve zenélt a járókelőknek,
akik a szorgos asszonytestvérek
süteményeit is megízlelhették, illetve megnézhették a templomot.
A harmadik csapat a már klasszikusnak számító temető takarítást
vette kézbe. Az eltelt egy év alatt
nem pihent sem a moha, sem a
gyomnövények, ráadásul a korábbi
esőzések is nekik kedveztek, nem
úgy a mindenre elszánt gyomirtó
brigád. Munkájuknak köszönhetően újra megközelíthetővé váltak gyülekezetünk és a gimnázium
néhai elöljáróinak sírjai.
Fotó: Bihari László

Végre megjelent a Gömörország idei első száma

Izgalmas
t a n u l mányokkal, Nagy
Z o l t á n
grafikáinak
a reprodukcióival és
Bettes István könynyed verseivel megjelent a 17. évfolyamába lépő Gömörország idei
első száma és már kapható a
rimaszombati és tornaljai Tom-

pa Mihály Könyvesboltokban.
A lapot kiadó Gömör-Kishonti
Múzeum Egyesület a minap kapta
meg a Városdíjat, s ez a komoly
kitüntetés is kötelezi az 1999 ősze
óta megjelenő lapot a további színvonalas működésre. Az idei első
számban közlik Zsupos Zoltán
A nemzetőrség és a honvédség
szervezése, tevékenysége Gömör
megyében 1848-ban című tanulmányának első részét, MerényiMetzger Gábor budapesti történész
Aspremont Ferdinánd és Rákóczi
Julianna gyermekeiről ír, Derecs-

kei Gyula miskolci építész a
Rákóczi családnak az ónodi kastély
történetében betöltött szerepét elemzi, Kiss László orvostörténész
Csáth Géza stószi fürdőorvosi
működéséről ír, ahogy folytatja a Palócföld orvosait bemutató
sorozatát is, a 33. részben Woita
Antal károly került sorra. Gaál Lajos Nógrád természeti örökségei
közül ezúttal a csákányházi földtani szelvényt mutatja be. Puntigán
József hosszú évekkel ezelőtt kért
fel tősgyökeres losonciakat, hogy
írják meg a várossal kapcsolatos

emlékeiket, most Petik Rezső emlékeit adja közre.
Köszönti a Gömörország a jubileumát ülő madárkezű íróasszonyt,
Kovács Magdát, akinek Topolya
úr átváltozásai című meséjét is
közreadja. A 2016-os tavaszi számot az anyai ágon dobócai származású Nagy Zoltán képzőművész
grafikáival illusztrálják, a Futárszalon rovatban Kovács Magda
szövege mellett megtaláljuk Bettes
István és Szászi Zoltán verseit, valamint Fülöp Antal regényrészletét
is.
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Május a tehetségek jegyében

Évekkel ezelőtt nagy sikert aratott a Gömöri Hírlapban a Tehetségeink rovatban, amelyben olyan fiatal és kevésbé fiatal gömöri tehetségeket
mutattunk be, akikre büszkék lehetünk, akik a régió határain túl is öregbítik a régió jó hírnevét, bizonyságot téve arról, hogy akár a legkisebb
településről, s egy kisiskolából elindulva is lehet sikeresnek lenni. Mostani számunkban folytatjuk sorozatunkat, több tehetséges fiatalnak is teret
adunk, s mivel május az érettségik ideje is, közöljük magyar érettségiző osztályaink csoportképét is.

A Tompa Mihály Református Gimnáziumban és az Ivan Krasko Gimnáziumban is elballagtak az érettségiző diákok.

Az Ivan Krasko Gimnáziumban az idén is véradó akcióval és focitornával emlékeztek
a 11 évvel, közvetlenül az érettségi előtt elhunyt diákjukra, Martinko Sucháčra.

A pelsőci Pro Korona Polgári Társulás immár második alkalommal szervezte meg
az énekes találkozót, mely idén felvette a rimaszombati származású Samu Kati nevét.
A résztvevők, önkormányzati és civil vezetők koszorúzással tisztelegtek a zenetanár,
karnagy emléke előtt halálának második évfordulója alkalmából.

2016-ban ismét megrendezi tehetségkutató műsorát a budapesti RTL Klub, amely
Rimaszombatban is kereste a tehetségeket.

A 36. Zenei Tavasz keretén belül a rimaszombati Szabó István Ján Fiala társaságában adott koncertet.

Gömöri Hírlap
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Több mint hatszázan „éjszakáztak” a Gömör-Kishonti Múzeumban

A Gömör-Kishonti Múzeum és a
Városi Galéria is bekapcsolódott
Rimaszombatban a Múzeumok
éjszakája idei évfolyamába.
A múzeum 641 látogatót, köztük 206 gyereket vonzott, akik
a múzeum állandó és új tárlatai
mellett sok-sok izgalmas egykorvolt foglalkozással és szakmával
is megismerkedhettek, de alkalmi koncerten és színházi
előadáson is részt vehettek.
Az idei rendezvény vendége
Václav Furmánek professzor, a
szlovákiai és európai régészet
elismert szaktekintélye, de Pavel
Sojka fujarkészítő, Ľubomíra
Žilková szövőnő, Michal Dovala kosárkészítő, Danka Bakšová
keramikus és Ondrej Šufliarsky

fafaragó is bemutatta szakmáját,
amelynek alapjait az érdeklődők
akár el is sajátíthatták. A gaz-

dasági udvaron háziállatok várták
az érdeklődőket, akik még a
vadászgulyást is megkóstolhatták.
S nincs Múzeumok éjszakája új kiállítás nélkül, az idén
két új tárlatot nyitottak, így az
elsőn Mednyánszky László rajzait tették közzé. A kiállítás a
liptószentmiklósi Peter Michal
Bohúň Liptói Galériának köszönhetően jött létre, melynek gyűjteményében több mint 300 darab található Mednyánszky László
rajzai közül. Elsősorban a festő
vázlatfüzetének rajzai és skiccei
ezek, amelyek, mint valamiféle
vizuális napló, a pillanatot rögzítik, a környezetet, az embereket
és hangulatokat. A kiállításon a
liptói galéria gyűjteményének da-

rabjait a Gömör-Kishonti Múzeumban található Mednyánszky
rajzok egészítik ki, melyek a
serkei Gömöry család hagyatékába
tartoznak. A másik kiállítás Tornalja Dobogónak nevezett részén
elterülő fontos temetkezési helyet mutatja be. Az első régészeti
leleteket 1923-ból Radola Gajda
generálisnak köszönhetjük. Ezt
következően, 1966-1968 között
további régészeti kutatásokra
került sor a nyitrai Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti
Intézete jóvoltából Václav Furmánek professzor vezetése alatt.
A területen végzett ásatások során
összesen 230 sírt tártak fel a pilinyi
és kiétei kultúrából. A két kiállítás
július végéig tekinthető meg.

A háttérben az éppen bemutatásra
kerülő film plakátja, a műsorvezető
hölgy finoman adagolja a számára
fontosnak tartott információkat
a bemutatásra kerülő filmekről,
csak a válogató nevét hallgatja
el. Kár, ugyanis az est szerkesztője remek érzékkel válogatott, s
mintegy 20 klasszikus film került
így bemutatásra. Köztük Oscar-díjas filmzenék csendültek fel, de a
cseh-szlovák filmgyártás egy-egy
klasszikusát is megidézték, sőt
befért a válogatásba a Meseautó

is. Star Wars, Titanic, Love story, Evita, Gladiátor, Kleopátra, A
Karib-tenger kalózai, Butch Cassidy, ahogy a Rózsaszín párduc, a
Twilight és a Macskák is. A műsor gondos összeállítója a végére
hagyta az est igazi szenzációját,
Andrik Mátét, aki A zongorista
című Polanski-filmet idézte meg.
Merész döntés volt, de megérte.
Lúdbőrzött a hátunk is a káprázatos előadás hallatán. Jogos volt a
sokszoros vastaps.

Filmzenés csodák a Művészeti Alapiskola koncertjén
Régi hagyomány már, hogy az
évet és a tanévet is zárókoncerttel búcsúztatják a rimaszombati Művészeti Alapiskola diákjai. Nem volt ez másképp most
sem, mégis egy eddig sose látott,
különleges est tanúi lehettek azok
(nem is kevesen), akik ellátogattak a Városi Művelődési Központba. Az idei tanévzáró koncert ugyanis a filmek-filmzenék
világát idézte meg a frenetikus
zárszóval.

jdj, fotó: gecse

Pozsonyi koncertek, gömöri főszereplőkkel

Egy hét alatt két olyan különleges koncertet is rendeztek Pozsonyban, amelyeken
gömöriek (is) vitték a prímet.
Előbb a La Gioia énekegyüttes a
Dobrá muzika nevű formációval
adott Anyák napi koncertet, pár
nappal később Andreas Varady
koncertezett, egy hónapon belül
immár másodszor Szlovákia
fővárosában.
A La Gioia trió (Matej Vaník, Peter Ševčík és Peter Ďurovec) évek
óta adja teltházas koncertjeit szerte
az országban, Rimaszombatban is
többször jártak már, legutóbb alig
pár hete adtak nagy sikerű koncertet. Többnyire pop- és operadalokat adnak elő sajátos feldol-

gozásban. A Dobrá muzika viszont
vadonatúj formáció, vagyis majdnem… A Martin Smolko, Leoš
Farkaš, Vladimír Homola, Jakub
Stračina összeállítású együttes ugyanis nemrég még a Lúčnica házi
zenekarának számított, mígnem
pár hónapja önállósultak. Annak
idején még a Lúčnica keresett a
zenekarba brácsást, így került képbe a besztercebányai Művészeti
Akadémia diákja, a rimaszombati-balogfalai származású Botos
Béla Bumbi, aki felvételt is nyert
az együttesbe. A két, látszólag
egymástól fényévekre lévő társaság előbb Privigyén adott közös
koncertet, ezt követte a Szlovák
Rádió hangversenytermében az

Anyák napi közös koncert, amely
ugyan nem vonzott telt házat, de
állótapsos sikert annál inkább. S aki
ott volt, az választ kaphatott arra
is, hogyan fér meg a popslágereket
előadó La Gioia és az elsősorban
népzenében jártas Dobrá muzika.
Frank Sinatra, Albinoni, Mozart,
Miroslav Žbirka, Andrew Lloyd
Webber, Stanislav Palúch szerzeményei békésen megfértek egy
színpadon, s a koncert szereplői
Csajkovszkijjal búcsúztak a pozsonyi bemutató közönségétől.
„Zsúfolt napjaim vannak mostanában, hetek óta ingázom Besztercebánya és Pozsony között, otthon már lassan egy hónapja nem
voltam, s olyankor is csak egy-egy
napra” – mondja jóleső fáradsággal Botos Béla Bumbi, aki a pozsonyi koncert másnapján már Besztercebányán lépett fel az akadémia
együttesével.
Zsúfolt tavaszt bonyolított le Andreas Varady Radovan Tariška
szaxofonművésszel
kiegészített
családi zenekara is, akik áprilisban bejárták Szlovákiát (Kassa,
Nagyszombat, Turócszentmárton,
Tapolcsány, Pozsony voltak az
egyes állomások), ezt követően
Kanadában, majd az Egyesült

Államokban adtak koncertet, s
Philadelphiából érkeztek az újabb
pozsonyi koncertre, de azóta teltházas koncertet adtak már Berlinben és Prágában is. Pozsonyban,
az Aréna Színházban minden
hónapban egy este a dzsesszé, s a
sorozatból nem maradhattak ki ők
sem. Prágával véget ért a tavaszi
koncertsorozat, ezt követi az újabb
hanghordozó feljátszása, s ősszel
jöhetnek az újabb koncertek.
„Üzenjük a gömöri rajongóinknak,
mindent megteszünk azért, hogy
mielőbb Rimaszombatba is eljussunk” – üzeni id. Várady András, alias Bandi Varady.
jdj
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Voltak, akik ifjúságuk sztárjait
akarták végre élőben is látni.
A némileg fiatalabbak arra voltak
kíváncsiak, hogy kik is ezek már
hetven felett, akiket le nem lehet
zavarni a színpadról. S bizonyára,
akadtak olyanok is, akik csak
simán botrányszagot szimatoltak.
Helyette kaptak-kaptunk egy felejthetetlen, mennybéli estét. Itt,
lenn a Földön.
Bár egy órával kezdés előtt már
nyitják a kapukat, a közönség szinte
egymást tapossa. Valószínűleg nem
volt még Rimaszombatban ekkora
érdeklődés koncert iránt. Az Omega sok helyen koncertezett már a
Felvidéken is, de Kóbor nem emlékszik arra, hogy jártak volna már
Batyiban. Valószínűleg ezt a májusi
napot viszont sose felejti el. Előbb a
polgármester és helyettese fogadják
a Városházán, ahol az Elokoncert
jóvoltából még egy hajótortával is
meglepik Kóbor Jánost, az együttes
„frontman”-ét, – ahogy az egyik
szlovmagyar
újságíró
kolléga
nevezi –, aki a napokban ünnepli 73.
születésnapját. Bár ezt valószínűleg
azok sem hiszik, akiknek megmutatná a személyijét. Kóbor végtelenül
közvetlen, az előzetes sajtótájékoztatón mintegy két órán át ecseteli az
együttes ügyes-bajos dolgait. „Aki
egyszer már játszott az Omegában,
az »omegás«” – mondja, függetlenül
attól, hogy részt vesz-e az Oratóriumban vagy sem. Mihály Tamás
például nem értett egyet a „templomi bevetéssel”, de más koncertjeiken azért velük van. S ne feledjük,
nem huszonévesek már, a napi koncertezés azért már fárasztó mindanynyiuk számára.
1962-ben alakultak, s bár az eltelt
közel 55 év alatt voltak kevésbé
bejáratott évek is, szinte folyamatosan működtek, s ezalatt bejárták
a világot. Az egyetlen világsikert
elért magyar zenekar, amelynek
Berlintől Moszkván át Tokióig vannak rajongóik. A rimaszombati református templomban is találkozunk
Németországból érkezett szurkolókkal, egy cseh hölgy Ašból jött el, s
mint mondja, minden Omega-koncerten ott van. „Soha nem értettem,
hogy aki Pink Floyd-ot hallgathat,
miért éppen az Omegáért rajong” –
teszi fel a költői kérdést Kóbor, de
a választ helyette is megadja a soksok millió rajongó. Annak idején
volt még a Scorpions is az Omega
előzenekara, s nekik sikerült magyar
és kelet-európai zenekarként az, ami
egyetlen más magyar bandának sem,
át tudták ugrani a vasfüggönyt, sok
rajongó még magyarul is megtanulta
a dalaikat.
Az Oratórium eredetileg Kóbor

hu.rimavskasobota.sk

Koncert a mennyből

szülőföldjére, Bátaszékre készült,
ahol a templom felújításához kértek
segítséget a földijei. Kóbor cserébe
csak annyit kért, hogy a jótékonysági
koncertet a templomban tarthassák
meg. Akkor ők sem gondolták, hogy
folytatása lesz, s nem egyszeri alkalom. Játszották már Pozsonyban (ott
viszont az Istropolisban, mert nem
akadt templom, amely befogadta
volna őket), Kassán, ahol háromszor
is megtelt volna a Szent Erzsébet
Dóm, de csak egyszer engedélyezték, miután előzőleg lefordítatták
velük az összes szöveget, s miután
akkora siker volt, hogy szinte
„kirúgták” a templom oldalát, s más
zenekarok is kedvet kaptak a templomi koncertezéshez, egyszerűen
betiltották a dómbéli koncertezést.
De jártak Moszkvában is, ahol a
Krisztus, a Megváltó Székesegyházban a közönség 20 percig üvöltözte,
hogy „szpaszíba” (köszönöm), s

ahol megkapták az ortodox egyház
legmagasabb kitüntetését is.
Lassan már nyolc óra, a közönség
folyamatosan özönlik a rimaszombati református templomba, s bizony, az emberek szinte már egymás
nyakában ülnek. Amíg legutóbb
Mága Zoltán elveszett a süllyesztőben, az épített színpad mögött most
a többség mindent láthat és hallhat.
Ahogy Imrecze Éva, a helyi Tompa
Könyvesbolt vezetője mondja, mintegy 1 250 jegyet adtak el, s a tiszteletjegyekkel és egyéb vendégekkel együtt legalább ezerötszázan
zsúfolódtak be. Volt, aki már tavaly
novemberben megvette a jegyeket, a
várgedei Chovan házaspár például a
fiuktól kapta a jegyeket karácsonyi
ajándékként, de akad olyan is, aki az
utolsó pillanatban szerezte be. „Még
januárban azt mondták, hogy minden jegy elkelt – s már lemondtunk
arról, hogy ezt a csodát megláthat-

juk, amikor a múlt héten szólt egyik ismerős, hogy még forgalomba
hoztak pár jegyet. Soha nem bocsátottam volna meg magamnak, ha lemaradok róla” – mondja egy másik
néző.
A rimaszombati koncert eredetileg
hét órakor kezdődött volna, de a
látványelemek miatt az egy órával
későbbi kezdés mellett döntöttek.
Pár perccel nyolc után elsötétül a
hatalmas terem, megérkezik a kórus,
a kiskőrösi Gospel Sasok énekkar
Lupták György vezetésével, s hatalmas üdvrivalgás közepette színpadra lép maga az Omega is – Benkő László (billentyús hangszerek),
Szekeres Tamás (gitár), Szöllössy
Kati (basszusgitár), Debreczeni Ferenc (ütőhangszerek), s a legvégén
maga Kóbor is belibben a színpadra.
Csak idézni tudjuk Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspököt,
aki szerint az Omega Oratórium
transzcendencia a Jóisten felé.
„Soha zenei ág nem hatott még anynyira az emberekre mint a rockzene”
– teszi hozzá a püspök gondolataihoz Kóbor.
A rimaszombati hangulat leírhatatlan, minden második néző kezében
a mobiltelefonja is működésben.
A Liszt által ihletett nyitány után 14
dal hangzik le, így a Hajnal a város
felett, az Egy életre szól, a Boldog
angyalok, A legenda, Az éjszakai
országúton, a Ne legyen, a Ballada a
fegyverkovács fiáról, az Álmod őrzi
egy kép, az Én elmegyek, a Megszentelt világ, a Szállj le hozzánk
angyal/Ördögi cirkusz, a Koncert a
mennyben, az Egy új nap a teremtésben, valamint az Az égben lebegők
csarnoka, s a hatalmas üdvrivalgás
és állótaps kiköveteli a Gyöngyhajú
lányt és a Petróleumlámpát is.
Az Oratórium több mint 50 előadás
után ezzel befejezte a szériáját, de
az együttes már készül a folytatásra is, amely a Testamentum címet
viseli majd, s amelynek a bemutatója a tervek szerint decemberben,
Felvidéken lesz. De tévedés ne essék, nem búcsúznak, Kóbor amúgy
sem szereti a búcsúkoncerteket.
„Egy célunk van, addig színpadra
menni, amíg a maximumot tudjuk
nyújtani. S nagy álmom, hogy az
Omega egy sok-sok évtizedes márkanév legyen, mint mondjuk a Real
Madrid. S lehet, hogy mi már rég
nem leszünk, de mindig legyen, aki
továbbviszi az együttest” – vall az
álmairól a „frontman”.
Rimaszombatban talán még sosem
telt meg így a református templom,
mint 2016 május 14-én este, amikor
egy életre szóló mennyei koncertet
adott az Omega. Két órára leszálltak
hozzánk az angyalok. jdj, fotó: gecse
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Június 01.:
Rimaszombatba látogat a Szőttes

A
nagysikerű
ausztráliai
vendégszereplés után először
Rimaszombatban mutatkozik be a
Szőttes Kamara Néptáncegyüttes,
amely az Oxymoron Polgári Társulás szervezésében a Három a…
című előadását mutatja be június
elsején, szerdán 19.00 órai kezdettel a rimaszombati Városi
Művelődési Központban.
A belépő 4 euróba kerül, jegyek a
helyszínen illetve a Tompa Mihály
Könyvesboltban kaphatók.
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Június 03.:
Mindenkit vár a JúniusFeszt

A tavalyi nagysikerű AugusztusFeszt és SzeptemberFeszt után
az idén már júniusban várják a
bulizni vágyókat a JúniusFeszt
szervezői. Június 3-án, pénteken a rimaszombati szabadtéri
színpadon kapunyitás 18.00 órakor, s 19.00 órától előbb az Irigy
Hónaljmirigy szórakoztatja a
közönséget, őket a huszadik
születésnapját ünneplő TNT követi, s a bulit a tavaly már nagy
sikert aratott Hooligans zárja.
Jegyek elővételben 9 eurós áron a
rimaszombati és tornaljai Tompa
könyvesboltokban illetve a füleki
VMK klubjában kaphatók.

Felvételt hirdet a rimaszombati
Művészeti Alapiskola

A rimaszombati Művészeti Alapiskola értesíti az érdeklődőket,
hogy az alábbi időpontokban tartja a felvételi meghallgatásokat a
2016/2017-es tanévre:
Zenei tanszak: június 13. és 14.
Irodalmi-drámapedagógiai tanszak: június 15.
Képzőművészeti és fotó tanszak: június 13.
Audiovizuális és multimediális tanszak: június 13:
Tánc tanszak: június 15.
A felvételi adatlap letölthető a www.zusrs.sk oldalról, de elérhető az iskola titkárságán is.

Még jelentkezhetnek
a IV. Palóc Világtalálkozóra

A Palóc Világtalálkozó szervezői idén még több újdonsággal és érdekességgel várják a résztvevőket augusztus 5-7. között Bátonyterenyén.
A Guinness-rekordkísérlet mellett, az érdeklődésre való tekintettel, a találkozón megvalósuló versenyek elődöntőit is megszervezik.
A felvidéki területi döntőt június 20-án tartják Pelsőcön.
A Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület a Szövetség a Közös
Célokért Társulással együttműködve szervezi meg idén a versenyek
felvidéki elődöntőjét. Az elődöntő aranysávos helyezettjei részt vesznek a
IV. Palóc Világ Találkozó döntőjén és bemutatkozhatnak a világtalálkozó
nagyszínpadán.
Követelmény: 1-1 palóc dalcsokor vagy népmese, vagy zeneszám
Jelentkezési határidő: május 31.
Jelentkezés, érdeklődés Beke Beátánál a rozsnyo@szakc.sk, vagy a
0918/997 594-es telefonszámon.

Az idén is lesz
Fonóka tábor

A Csemadok Rimaszombati
Alapszervezete és a Tompa Mihály Református Gimnázium
az idén is megszervezi napközis
kézműves táborát július 11. és
15. között a református gimnázium udvarán.
Jelentkezni június 20-ig lehet.
Visszajelző lapok a Tompa
Mihály Könyvesboltban állnak
az érdeklődők rendelkezésére, s a
kitöltött lapokat is ott kell leadni.
Részvételi díj 5 napra 10 €, 1
napra 3 €, míg az ebéd 2,50 €/
nap.
További infók: 0908/855 810,
0907/657 563

Megemlékezés

A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresni, aki nincs közöttünk már.
Életed a munka volt és a szeretet,
amit feledni nem lehet.
Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,
melyet türelemmel viseltél magadban.

Fájó szívvel emlékezünk június
10-én halálának 1. évfordulóján

Bónis Lászlóra
(Rimaszombat)

Akik ismerték, emlékezzenek
velünk ezen a szomorú
évfordulón.
A gyászoló család

Pegazus alkotópályázat 2016

A Szlovákiai Magyar Írók
Társasága idén is meghirdeti irodalmi alkotópályázatát szlovákiai lakhellyel rendelkező alkotók részére az
alábbi kategóriákban: I. kategória: vers; II. kategória: próza.
Beküldési határidő: június 30.

Pályázhatnak önálló kötettel még
nem rendelkező szerzők, magyar nyelvű alkotásaikkal. Korhatár nincs. A pályázatra érkezett
munkák mindegyikéhez a felsorolt mentorok egyikének javaslata
szükséges ahhoz, hogy az arra érdemes mű, illetve annak szerzője a bírálóbizottság elé kerüljön:
Hizsnyai Zoltán, Juhász Katalin,

Z. Németh István és Szászi Zoltán.
A pályázó feladata:
1. A felsorolt mentorok közül minden pályázó kiválaszt egyet, akivel
dolgozni szeretne.
2. Ha ez megtörtént, jelentkezik a Társaság titkárságán
(elérhetőségek: mobil: 0911/239
479, e-mail: szmit@szmit.sk) ahol
postafordultával megkapja a mentor elérhetőségeit.
3. A szerzőnek a mentor nyújt
segítséget abban, hogy a bírálóbizottság elé színvonalas pályamű
kerüljön.
4. Végezetül a pályázó a mentortól
begyűjti az 5-10 soros ajánlást, és
azzal együtt adja le a pályázatát.
5. A pályázat jeligés. Az ajánlást,

nevet, címet és a telefonszámot
kérjük lezárt borítékban mellékelni, amelyre csak a jeligét kell ráírni.
A jelige az oldalszámokkal ellátott
kézirat minden oldalán szerepeljen! Egy pályázó több alkotással is
pályázhat. A pályaműveket postai
küldeményként öt kinyomtatott
példányban kérik postázni. E-mailban küldött pályázatot nem fogadnak el.
Az értékelésről szakmai zsűri
gondoskodik: Pollágh Péter József
Attila-díjas költő, író, Németh
Zoltán József-Attila díjas költő,
N. Tóth Anikó Madách- és Talamon-díjas író.
Védnökök: Tőzsér Árpád Kossuth-díjas költő és Grendel Lajos

Kossuth-díjas író.
A díjak, mindkét kategóriában:
1. díj: 100 € és értékes könyvcsomag
2. díj: 50 € és értékes könyvcsomag
3. díj: 30 € és értékes könyvcsomag
A vers és próza kategóriákban
egy-egy védnöki különdíjat (50 €
és értékes könyvcsomag) is kiosztanak. Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztás augusztus 5-én lesz Ipolyszakálloson
(Méhecske Panzió).
Pályázatokat az alábbi címre várjuk: Szlovákiai Magyar Írók Társasága – Pegazus Alkotópályázat,
Galantská cesta 658/2F, 929 01
Dunajská Streda.
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Cselgáncsozók és kerékpározók lepték el Rimaszombatot

Május második hétvégéjén az
egy négyzetméterre eső sportolók
száma a sokszorosa volt a sokévi
átlagnak Rimaszombatban, ugyanis negyvenedik alkalommal találkoztak a cselgáncs ifjú
reménységei, s másodjára szálltak nyeregbe a Tavaszi Nagydíj
elhódítására érkezett kerékpárosok is, akik bejárták Gömör déli
útjait.
Május 14-én kilenc ország (Csehország, Magyarország, Ausztria,
Ukrajna, Szerbia, Románia, Szlovénia, Lengyelország és Szlovákia)

479 versenyzője vett részt a jubileumi évfolyamon a Téli stadionban,
akik 49 klubot képviseltek.
A versenyt Rigó László alpolgármester és Jozef Nociar, a TJ
Mladosť elnöke nyitotta meg, amelyen tiszteletét tette Ján Krišanda,

a Szlovák Cselgáncsszövetség
elnöke is, aki versenyzőként itt
volt annak idején az első évfolyamon is. Krišanda még a
verseny megkezdése előtt átadta
a szövetség elismeréseit Veronika
Útisovának és Szankovics Bolda
Zongának. Előbbi a második, míg
utóbbi a harmadik helyen végzett
saját kategóriájában a tavalyi ranglistán. Krišanda lapunknak azt is
elmondta, hogy a rimaszombati
verseny már hosszú évek óta benne
van a szlovákiai legjobb hatban.
A hazaiak ezúttal sem vallottak

Mini U11: 5. Nyíforová Sofia (32
kg); 2. Müller Antonín (27 kg); 3.
Fedor Mikuláš (27 kg); 3. Vetrák
Miroslav (27 kg); 2. Bernáth Lukas
(46 kg); 3. Zvara Lukáš (46 kg); 4.
Buday Fabián (+50 kg)
Ifjabb diákok – U13: 3. Škorňová
Bronislava (36 kg); 1. Kóšik Bruno
(42 kg); 5. Medveď Adrián (46 kg)
Idősebb diákok – U15: 3. Útisová
Veronika (44 kg), 4. Sztankovics
Bolda Zonga (48 kg); 2. Ádám Viktor (+73 kg); 3. Pilz Lukáš (+73
kg)

Másnap a kerékpározókat várták
Rimaszombatba, akik második
alkalommal szálltak nyeregbe a
Város Tavaszi Nagydíjáért. A 101,7
kilométeres verseny rajtja és végcélja Rimaszombat volt, s a négy
ország (Szlovákia, Ukrajna, Csehország és Magyarország) mintegy
120 versenyzője a Rimajánosi-Simonyi-Gesztete-Almágy-Cso-

ma-Fülek-Nagydaróc
útvonalon
(ősszel Kishontot járják be a kerékpárosok) közel két és fél óra elteltével érkeztek a célba. A hideg,
nyirkos idő ellenére kiélezett
küzdelem alakult ki az első helyért,
s a rimaszombati célban alig pár
centiméter döntött az első helyről.
A második évfolyamot végül Štefan Nôta nyerte 2:26:46,8-as idővel
alig egytized másodperccel előzve
meg Adrián Babičot. A dobogó harmadik fokára Ján Halík állhatott
fel négy másodperces hátránnyal.
A nők mezőnyében ismételt a tavalyi győztes, Tatiana Jaseková,
aki 2:28:45.8-as idővel győzött, a
második Zuzana Juhásová közel 31
másodperces hátránnyal követte őt.
Rimaszombati sikerek is születtek,
a 23-29 évesek kategóriájában Kamil Juhaniak győzött 2:28:42,6-os
idővel, ugyanitt Filip Balciar a harmadik (2:28:43.2) lett.
jdj, fotó: gecse

szégyent a nívós mezőnyben, s az
alábbi helyezésekkel gazdagították
a hazai klub eredménylistáját:
Supermini U09: 2. Fedor Alex
(24 kg); 3. Zvara Martin (27 kg);
1. Závadský Sebastián (30 kg); 3.
Spodniak Marek (40kg)

Győzelemmel búcsúztak,
de a sorsuk még nem dőlt el

Bár még egy mérkőzése hátravan
(június 5-én Poprádra utaznak) a
rimaszombati MŠK csapatának
a 2105/2016-os idényből, hazai
pályán utoljára mutatkozott be
a jelenleg Miroslav Kéry vezette
együttes, amely nagy küzdelemben, 3:2 arányban győzte le a
vágtapolcai együttest.
Igaz, előtte 4:0 arányban kikapott
Iglón, de ezek az eredmények a
végső helyezésen már mit sem változtatnak, a csapat a II. liga utolsó
helyén végez (az alsókubiniak

kiléptek a bajnokságból), de mivel
az extraligából a nyugat-szlovákiai
szakolcaiak esnek ki, így már csak
a képviselő-testületen múlik, melyik osztályba nevez be a csapat a
2016/17-es idényre.
Mintegy 200 néző előtt negyedszer
találkozott egymással a 2015/16os idényben (előtte sosem) a
rimaszombati és a vágtapolcai
futballcsapat, de a rimaszombatiaknak eddig egyszer sem sikerült
győzniük. S nagyon úgy tűnt, hogy
most sem törik meg a jég, de hiá-

ba vezetett, később egyenlített a
vágtapolcai együttes, Vargic tizenegyesből szerzett góljára már nem
tudtak válaszolni.
A testület ülésén, ahogy arról lapunk első oldalán beszámoltunk,
a képviselők képtelenek voltak
dűlőre jutni, így már csak a júniusi
ülésen döntenek a folytatásról.

MŠK Rimavská Sobota–OFK
Teplička nad Váhom 3:2 (2:1)

g.: 24. Kemény, 33. Lupták, 71.
Vargic–1. és 60. Dos Santos Oliveira.
Az MŠK összeállítása: Brza–Gazda, Rudiuk, Petrusz, Nemergut (90.
Eštok)–Lupták, Poljak (74. Forlandsaas), Petrán, Vargic, Hattori–
Kemény.
A táblázat állása:

jdj, fotó: gecse

Május első felében rendezték
Párizsban a 9. Chanbara Európa-bajnokságot, amelyen 12
ország 231 versenyzője nevezett
be. Szlovákia egy arany- s hét
bronzérmet szerzett a szamuráj
kardok művészetének versenyén,
s a történelmi aranyérem egy
rimaszombati fiatalember, Figei
Tibor nevéhez kötődik, aki az
arany mellé még egy bronzérmet
is begyűjtött.

