A gömöri magyarság
ismét összefogott

Az elmúlt napok
margójára

A szervezők jól imádkoztak, még az időjárás
is kegyes volt a JúniusFeszt szervezőihez, s
több mint 2 ezer ember szórakozott önfeledten a rimaszombati szabadtéri színpadon,
ahol előbb az Irigy Hónaljmirigy, a hosszas
kihagyás után ismét összeálló TNT, s végül a
tavalyi AugusztusFeszt után az idén is fellépő
Hooligans adott nagy sikerű koncertet.
Két vállalkozó, Auxt Ferenc és Halász Attila,
valamint Cziprusz Zoltán lelkesedésének és
munkájának köszönhetően a tavalyi AugusztusFeszt és SzeptemberFeszt után az idén
már júniusban a rimaszombati amfiteátrumba hívták a gömöri magyarokat – akik most
is bizonyították, hogy jó szervezéssel semmi sem lehetetlen, s látván a szervezők
fantasztikus erőfeszítését (külön köszönet
illeti a Via Nova ICS-t), még a fentiek is
megkönyörültek, s bár a környéken több
helyen is tombolt a zivatar, Rimaszom-

bat felett ugyan borult, de esni nem esett.
S nagyon jól tette, hisz egy remekül
megszervezett, közösségépítő estet mosott
volna el, amelyen előbb az Irigy Hónaljmirigy
adta meg az alaphangot, őket a Dobrády Ákossal több éves kihagyás után ismét visszatérő
TNT dobogtatta meg mindazok szívét, akik
a kilencvenes években voltak huszonévesek,
s őket a mai kamaszok sztárzenekara, a Hooligans követte, akik a tavalyi rimaszombati
koncertet az év legjobb koncertjeként értékelték, s valószínűleg az idén sem nagyon lesz ez
másképp. A késő éjszakában több mint 2 ezer
ember tombolt önfeledten, s már várják a következő együttlétet.
S a szervezők ígérik, folytatás következik, hisz
előzetes felmérést készítettek, s a közönség igényei alapján állítják össze a következő fesztivált, amelyet már most nagyon várunk.

Indulatoktól sem mentes viták után a
megyei önkormányzat a június hatodikai
ülésén döntött az idei útfelújításokról is.
A Rimaszombati járás 950 ezer eurót kapott
a felosztásra került mintegy hétmillió eurós
összegből.
A megye fennhatósága alá mintegy 2 500
kilométeres másod- illetve harmadosztályú
útszakasz tartozik. A legnagyobb vita a
Rimaszombati járás körüli támogatás körül
zajlott, ugyanis a képviselők az eredetileg
tervezetthez képest 180 ezer euróval kisebb
támogatást akartak jóváhagyni, végül maradtak az eredetileg megegyezett összegnél. „Májusi összejövetelünkön mind a hat

járási képviselő támogatta a 950 ezer eurós
támogatás megszavazását, ráadásul a járás 409
kilométeres úthálózattal rendelkezik, ami a
legsűrűbb az egész megyében” – magyarázta
a döntést Šimko József polgármester, megyei
képviselő. Ebből újul meg a Pálfala-Bellén,
a Rimaszombat-Meleghegy, Feled-Serke,
Kövecses-Naprágy és a Rimaráhó-Poltári
járás határa közötti szakasz, valamint megépül
a rimaszombati Kishonti utcára, Tamásfala
irányába tervezett körforgalom is, amely 180
ezer euróba kerül. 100 ezer eurós támogatást
kapott a megyétől a Gömör-Kishonti Múzeum
is ablakcserére.

jdj, fotó: gecse

950 ezer eurót kap a Rimaszombati járás

jdj

Amint az időjárás megengedi, megnyitja kapuit a Kurinci Zöld Víz Üdülőövezet, amely a már
megszokott kikapcsolódási lehetőségekkel várja a város, a régió és a még messzebbről érkezőket.
A tavalyi évhez képest a belépők ára nem változott, a felnőtteknek négy €, míg a gyerekeknek
(igaz, csak 15 éves korig) 2 €. A kirándulókat az idén is a kisvonat fogja ingyenesen szállítani
Kurincra.
Részletes árjegyzék a város oldalán (www.rimavskasobota.sk) található.

Ez a rovat többnyire a magunk mögött hagyott hetek
eseményeivel foglalkozik, a
mai írásom viszont egy kicsit a jövőbe tekint, ugyanis hektikus nyári napok elé nézünk.
Tárgyalások egész sora vár
ránk, amely akár városunk
és a régió további jövőjét is befolyásolhatja. A hétvégétől útjára indult a labda a franciaországi labdarúgó Európa-bajnokságon is,
s végre van kikért szurkolnunk, hisz a magyar
és a szlovák válogatott is résztvevője a megmérettetésnek, de a mi figyelmünket mégis két
különösen fontos esemény köti le az elkövetkező napokban.
Mielőtt még elkezdődnének a nyári vakációk,
júniusi ülésükön a városatyákra több fontos
döntés vár, így értékelik a városi lapokat, de a
képviselők elé kerül a tavalyi zárszámadás, a
városi iskolák és óvodák helyzete, valamint a
városi erdőket felügyelő kft. gazdálkodása is.
De június 23-án valósul meg a kormány kihelyezett rimaszombati ülése is, s ezzel Robert Fico miniszterelnök teljesíti egyik fontos ígéretét, miszerint a kormány az elkövetkező négy esztendőben kiemelt szerepet
szán a hátrányos helyzetben lévő régióknak
is. S mivel sajnálatos módon Rimaszombat
is ezen régiók közé tartozik, így a kihelyezett
ülés kiemelt témája mi más is lehetne, mint
a régió gazdasági helyzetének a fellendítése,
beleértve a munkanélküliség csökkentését is,
amely évtizedek óta messze a legmagasabb
az országban. Nem lényegtelen az sem, hogy
egy-egy ilyen kihelyezett ülésen a kormány
tartalékalapjából is szoktak pár millió eurót
az adott régió fejlesztésére felszabadítani, s
az sem mellékes, hogy legalább a kormánytagok a saját szemükkel is meggyőződhetnek a
régió kilátástalan helyzetéről, s talán meglesz
bennük a hajlandóság arra, hogy ha a huszonnegyedik órában is, de lépjenek és tegyenek is
Gömör és a gömöriek érdekében.
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Gőzerővel folytatódik az aszfaltozás

2016-ban
is
folytatódik
városunkban az utcák felújítása,
újraaszfaltozása. A felújítandó
utcák listáját a képviselők, s egy
közülük kijelölt bizottság hagyta
jóvá. Köztük több olyan utca is
van, amely évtizedek óta nem látott új aszfaltot, de a képviselői
bizottság feladata az is, hogy az
aszfaltozás minőségét is figyelemmel kísérje.
Az aszfaltozás lebonyolítására a
kassai Inžinierske stavby cég kapott megbízást, amely a munkákat
még tavaly ősszel elkezdte, de az
időjárási viszonyok miatt annak
befejezésére csak most kerül sor.
Csak
visszaemlékezésképpen,

Rimaszombatban is megtartotta tisztújító konferenciáját a Magyar Közösség Pártja
(MKP), amelyen elnökváltás
nem történt, így továbbra is Auxt
Ferenc maradt a járási szervezet
elnöke, amely Menyhárt Józsefet
támogatja az elnöki székért folyó
versenyben.
A Rimaszombati járásban jelenleg 52 tagszervezetet és 830
regisztrált MKP-tagot tartanak
számon, vannak kitűnően működő
alapszervezetek de vannak tetszhalott szervezetek is, amelyek
papíron léteznek, de legfeljebb
tisztújításkor hallatnak magukról.
Molnár Zsuzsa a www.felvidek.ma
portálnak a tisztújítás kapcsán kifejtette: azok a szervezetek, amelyek
újjáalakultak a párt szétszakadása
után, sokkal pontosabban adják le
a határozatokat és jobban törődnek
a helyi szervezettel. „A régebbi
szervezetek rutinszerűen végzik a
munkájukat, s kissé bele is fáradtak. Az újjáalakult szervezetekben viszont valódi közösségépítő

az aszfaltozás első szakasza még
2011-ben vette kezdetét, amikor
négy utcát aszfaltoztak le mintegy
8 ezer négyzetméter területen.
2012-ben már 13 utca (32 748
m2), míg 2013/2014-ben 26 utca
(63 505 m2) leaszfaltozására
került sor. 2015-ben 51 utca asz-

faltozását kezdték el mintegy 43
ezer négyzetméteres területen, s az
eddigi aszfaltozás összértéke 1 226
799 €.
2015-ben 27 141 négyzetméternyi
terület leaszfaltozását hagyták
jóvá, ebből 10 951,18 m2 -es
területet sikerült leaszfaltozni még

Auxt maradt az MKP elnöke
munka folyik. Kiemelném például
Csízt, ahol a helyi szervezet tavaly alakult újjá, s újabb tagokat
ugyancsak felvettek a soraikba,
nagyon aktívak, a magyar parlamentben voltak, színházlátogatáson, koszorúzáson vesznek
részt, s a választási eredményeik is
jók voltak. Ugyanígy Balogújfalut
szintén kiemelhetem, de továbbra
is példás szervezeteink vannak
Almágyban, Ajnácskőn vagy Abafalván” – nyilatkozta a járási titkár. Ez utóbbi helyeken a közösség
működésén is meglátszik az MKP
alapszervezetek tevékenysége.
Amint Molnár Zsuzsától meg-

tudtuk, az elnöki posztra Auxt mellett a rimaszombati alapszervezet
elnökét, Csirmaz Miklóst és
Cziprusz Zoltánt, a Via Nova ICS
országos alelnökét is jelölték,
akik viszont visszaléptek a megmérettetéstől. A régi-új elnök a
95 leadott szavazatból 88 voksot
kapott. A járási elnökség létszáma
nem változott, Auxt mellett az alábbiak lettek a tagjai: Juhász Péter
(új tag), Cziprusz Zoltán, Csirmaz
Miklós, Pósa Dénes, Agócs Gyula, Rigó László, Mag Fodor Enikő
(új tag), Feledy Zoltán, Hanobík
Irén, Szabó Ildikó (új tag), Bán
Zoltán, Bodor Attila, Halász Attila

Befejezte kassai működését Szesztay Ádám

Pár hete jött a meglepő hír, hogy
az alig másfél éve Czimbalmosné Molnár Évát (aki időközben
nagykövet lett) váltó Szesztay
Ádám kassai főkonzul másfél
év után távozik tisztségéből.

A napokban búcsúlevelet hozott
a posta Szesztaytól, így a szinte
hihetetlennek tűnő hír valósággá vált. Meg nem erősített hírek
szerint Szesztayt Haraszti Attila
váltja majd.
Ahogy búcsúlevelében a
búcsúzó főkonzul írja, augusztus 31-én befejeződik
a szlovákiai kiküldetése, s
nagy valószínűség szerint
pályafutását Budapesten
folytatja, ahol a Külgazdasági és Külügyminisztérium két éve megszüntetett
tervező-elemző
tevékenységének
az
újraszervezése lesz a feladata.
Szesztay Ádám másfél évig dolgozott Magyarország Kassai Főkonzulátusának
konzuli

kerületében az abaúji, bodrogközi,
gömöri és Ung-vidéki magyar
közösségekkel. „Csodákkal felérő
eredményeket értünk el, csodával
felérő időszak volt ez számomra. Különösen a szívügyem volt a
magyar és a szlovák nép barátsága, az itt élő magyarság jövője” – írja a partnereit tájékoztató
levelében a döntésről, és köszöni
meg a személyes barátságokat, a
kezdeményezései iránt tanúsított
nyitottságot és a közös célokért
folytatott együttműködést.
Szesztay Ádám kiemelt feladataként és küldetéseként tartotta számon a határmenti együttműködés előfejlesztését is, így
nagyon sokat tett a Putnokon megrendezendő Gömör Expo, ahogy
a rimaszombati Gömör-Kishonti
Vásár felfuttatásáért is.
jdj, fotó: archív

tavaly, a többi az idei évre maradt.
Az egyes városrészi bizottságok és
a képviselők kérésére további 15
515,55 négyzetméternyi területet
soroltak be aszfaltozásra, amely
jelenleg is folyik. A kassai cégnek a
város 11,33 €-t fizet négyzetméterenként. A város az aszfaltozás
költségeinek térítésére 10 éves
lejáratú hitelt vett fel a Szlovák Takarékpénztártól, amelynek
a kifizetése 2016 júniusában veszi
kezdetét, s az utolsó részletet 2026
májusában kell megtéríteni.
A 2015/2016-ban leaszfaltozandó
utcák listáját a Gemerské zvesti
3. oldalán találják meg.
jdj

(új tag) és Zsitnyár Csaba (új tag).
Az Országos Tanács tagja járási
elnökként Auxt Ferenc, a további négy tagnak pedig Cziprusz
Zoltánt (új tag), Csirmaz Miklóst,
Pósa Dénest, Agócs Gyulát (új tag)
választották meg. Az Országos
Elnökségbe Cziprusz Zoltánt javasolták. A rimaszombatiak az
országos szervezet elnökének
Menyhárt Józsefet javasolják, míg
az Országos Tanács elnökének a
párt nemrég leköszönt elnökét,
Berényi Józsefet. Az Országos
Etikai és Alapszabály-felügyelő
Bizottságba és az Országos Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottságba
viszont senkit nem jelöltek.
Ahogy Auxt Ferenc lapunknak is
megerősítette, szeretnék folytatni
a közösségépítő rendezvényeiket,
a tavalyi nagy sikert aratott, s több
ezres közönséget vonzó AugusztusFeszt és SzeptemberFeszt után
már ezen a héten várják a nyilvánosságot a JúniusFesztre. De
terveik között szerepel az István, a
király rockopera meghívása is.

Óvodák
nyitvatartása a
nyári szünidő alatt
A rimaszombati Városi Hivatal értesíti az érdekelteket, hogy a nyári szünidő
alatt a rimaszombati óvodák
az alábbi menetrend szerint
várják az óvodásokat:
Július:
Daxner utcai Óvoda,
Rozsnyói utcai Óvoda és
Halászi utcai Óvoda
Augusztus:
Dobšinský utcai Óvoda,
Hatvani utcai Óvoda és
Rima-lakótelepi Óvoda

Gömöri Hírlap

Együttműködési
megállapodást kötött
a KÉSZ és a Katolikus Kör

Kiskunfélegyházán tartotta tavaszi küldöttgyűlését a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
(KÉSZ), amelyre meghívót kapott öt határon túli szervezet, így
a rimaszombati Katolikus Kör is.
Az öt szervezet közül kettővel, így
a beregszászival és a rimaszombatival a szövetség együttműködési
megállapodást is kötött. A Katolikus Kört annak elnöke, Pelle
Tibor és Csirke József képviselte. Pelle Tibor a küldöttgyűlés
során szólt a kör immár nyolcéves
működéséről, de bemutatta a résztvevőknek városunkat is. Amint
Osztie Zoltán atya felszólalásában
hangsúlyozta, a KÉSZ fő célja az evangélium képviselete és
terjesztése, méghozzá közhasznú
kulturális tevékenység keretében.
A szervezet jelenleg 70 településen

van jelen, s a közgyűlésen téma
volt a migráció is. A felszólalók
aggodalommal vették tudomásul
a jelenleg zajló negatív folyamatokat, s mint elhangzott, veszélyt
látnak az Európába korlátlanul
beáramló tömegekben. Ez a vallás
sehol sem tudott békésen megférni más vallásokkal, mindenhol
egyeduralomra tört.
Pelle Tibor, a Katolikus Kör elnöke lapunknak elmondta, hogy az
együttműködés több fontos területre is kitér majd, így a szervezet
segíti a magyar nyelvű oktatást
és lelki életet Rimaszombatban és
környékén, közös előadásokat és
konferenciákat szerveznek, közös
pályázati projekteket dolgoznak
ki saját és uniós források bevonásával, de szeretnének közös
kiadványokat is megjelentetni.

A
Gömör-Kishonti
Múzeum gyűjteményében három
fából
készült,
növényi-figurális díszítésű formát, ún.
nyomódúcot is őriznek, amelyek
a 18. századból, ismeretlen kékfestő műhelyből származnak.
A nyomódúcokat a múzeumnak
annak egyik alapítója, Hűvössy
Lajos ajándékozta 1882-ben.
A gyűjtemény része egy, a 19.
századból származó sárgarézből készült forma is, amely
szintén növényi díszítést tartalmaz, s amelyet később Nyustyán
használtak.
A kékfestés egy textíliákon alkalmazott színmintázási technológia,
amely nevét onnan kapta, hogy a
minta eredeti formájában jellegzetesen kék alapon fehér színben
jelenik meg. A kékfestő kelme

az elmúlt századokban jelentős
szerepet játszott a magyar népviseletben és a lakástextíliák körében,
de ma is népszerű, napjainkban
is több kisvállalkozó foglalkozik
ilyen termékek előállításával.
A kelmék egyszínűre színezése
és a ma textilnyomásnak nevezett
eljárás szerinti mintázása az ősi
mesterségek közé tartozik. Indiából, Kínából és Egyiptomból
számos lelet került elő, amelyek
bizonyítják, hogy már több ezer
évvel ezelőtt is ismert eljárásokról
van szó. A textilnyomási eljárások
között fontos helyet foglal el a
kékfestés, ami Indiából származik.
Feltételezik, hogy az ott készült
árukat onnan szállították egyrészt
karavánok Egyiptomon, Észak-Afrikán át, másrészt tengeri úton közvetlenül Dél-Európába.
A 17. század végén már jelentős
kékfestő műhelyek működtek Délés Nyugat-Európában, főként a
kialakuló textilközpontokban, kolostorokban, nagyobb városokban.
Magyarországon már a 15. században is működtek festőműhelyek, és
a 17. században meghonosodott a
kékfestés is. A 18. században már
szinte minden városban, sőt fal-
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Pontosítás –
az Omega 1971-ben
már járt Rimaszombatban

Lapunk legutóbbi 11. számának
6. oldalán részletes beszámolót
közöltünk az Omega együttes
rimaszombati koncertjéről. Kóbor János, az együttes frontembere az Omega Oratórium sajtótájékoztatóján egy újságírói
kérdésre megemlítette, hogy még
nem jártak Rimaszombatban.

ser Gábor és Laux József nélkül,
az új dobosukkal, Debreczeni
Ferenccel remek hangzású koncertélményt nyújtott, valamennyi
addigi nagy slágerét eljátszotta a
majdnem két óra alatt. Rimaszombatba Feledről érkeztek a Barkas
kisteherautójukon, melyet Kóbor
János vezetett. Mivel Feleden a

Kóbor kijelentésére reagált olvasónk, Csordás János, aki cáfolta Kóbor szavait: „Az Omega
együttes első alkalommal 1971
második
felében
(augusztusban vagy szeptemberben) adott koncertet Rimaszombatban.
Az érdeklődésre való tekintettel a
Partizán moziban léptek fel, a mozi
befogadóképessége nagyobb volt,
mint az Iparosköré (Dom osvety).
Az Omega az új felállásban, Pres-

kultúrházban fergeteges sikert
arattak, Rimaszombatba egy órás
késéssel érkeztek, s mindaddig,
amíg nem pakolták ki önkéntes
segítőkkel a felszerelésüket a keskeny pódiumra, a tömeg az utcán
várakozott a mozi környékén, csak
azután lehetett bemenni. A mozi
valamennyi ülőhelye megtelt mind
lent, mind az erkélyen, a fal mellett
is álltak mindkét oldalon”.
jdj, fotó: gecse

A hónap műtárgya a Gömör-Kishonti Múzeumban –
Nyomódúcok fából és sárgarézből
vakban is működtek festőműhelyek, mert a kereslet a nyomott
mintás kelmék iránt igen nagy volt.
A 19. század közepén már gyár jellegű kékfestő üzemek is működtek,
s az ipari fejlődés következtében
ez a manufakturális ipar hanyatlásnak indult. Szlovákia területén
a 18. század indult fejlődésnek a
kékfestés, virágkora a 19. században volt, s elsősorban azokban
a régiókban, ahol volt elegendő
és jó minőségű vászon. Gömörben Rimaszombat, Nagyrőce és
Rozsnyó tartozott ezen helyek
közé, s miután a 20. század elején
hanyatlásnak indult, még Jolsván,
Dobsinán és Rozsnyón maradtak
érdemleges műhelyek. A falusi
életforma változása, a városi ipari
munkások „korszerű” viselete is
megváltoztatta a régi szokásokat,
csökkent a hagyományos viseletek iránti igény. Az első, majd a
második világháború utáni nagy
nyersanyaghiány és a népviseletben bekövetkezett jelentős városiasodás tovább csökkentette ugyan a műhelyek számát, de még
ma is többen foglalkoznak ezzel a
mesterséggel.
A kékfestés alapvetően az ún.

gátlónyomás technológiáján alapul. Ez azt jelenti, hogy a szövetre a mintának megfelelően egy
gátlószert nyomnak, amely az
ezután felvitt színezéket elszigeteli
a szövettől, az csak a gátlószerrel nem fedett részeket fogja be.
A kékfestő kelme előállítása tehát
két alapvető munkafázisból áll:
mintázás fedőanyaggal (gátlószerrel) és színezés indigócsávában.
A nyomódúcot, amelyen a mintát
kialakították, kiemelkedő részein bevonták a fedőanyaggal és
a hagyományos módszer szerint kézzel nyomták rá a kelmére.
A fedőanyag száradás után elzárta
a mintázott felületet. A kék színhez használt festéket az indigó
növény leveleiben és gyökereiben jelenlevő indoxil-glükozidból, az indikánból állították elő.
A legrégibb, még a 18. századból származó nyomódúcok fából
készültek, többnyire körtefából,
esetleg dió-, cseresznye- vagy
jávorfából. A kékfestők többsége
maga készítette a nyomódúcait, de
volt, aki fafaragókkal készíttette.
Amikor a kisebb minták lettek a
divatosak, áttértek a sárgarézből
készült nyomódúcok használatára.
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Naponta sorjáznak a rendezvények

Szinte lehetetlen figyelemmel kísérni a társadalmi- és kulturális rendezvényeket városunkban és a tágabb régióban. Minden napra több akció is
jutott az elmúlt hetekben, így bizony az is előfordult, hogy egy-egy esemény foghíjas nézőtér előtt zajlott.

A kulturális dömpinget leginkább a Szőttes, a Csemadok Kamara Néptáncegyüttes előadása sínylette meg, amelyre alig százan voltak kíváncsiak
ugyanott.

A legnagyobb érdeklődés Ján Ďurovčík és Peter Pavlac Miroslav Žbirka
dalai alapján írott Atlantisz című musicaljét kísérte, amelyre majdnem
kétszer megtelt a Városi Művelődési Központ színházterme.

Prágában, a Prágai Tavaszon zárult Andreas Varady tavaszi koncertkörútja, amely Kassán kezdődött, de az elmúlt két hónap során a rendkívül
tehetséges fiatalember és családi zenekara megjárta Kanadát, az Amerikai
Egyesült Államokat, Németországot és Szlovákia több városában is fergeteges sikerrel léptek fel.

Az idén sem maradhatott el az óvodások évadzáró közös fellépése, a
Gömöri csokor.

Milan Paľa hegedű- és Ladislav Fančovič zongoraművész Beethoven és
Brahms szonátáit bemutató koncertjével ért véget a 36. Zenei Tavasz.

Szintén a Városi Művelődési Központ Ganevia Galériájában nyílt meg a
Művészeti Alapiskola rajzszakos diákjainak év végi tárlata.
Képünkön az egyik kiállító, a Magán Szakközépiskola diákja,
Marián Hrinko a festményeivel.

Két napig a gyerekeknek játszó felnőtt színjátszóké volt a színpad
Rimaszombatban, amelyen a második helyen végzett a rimaszombati Alterna Színház, akik egy Grimm-mese sajátos adaptációjával mutatkoztak be.
A privigyei Shanti és A Színház (képünkön) Csukás István Pom Pom meséit
hozta el a versenyre.
Összeállította: jdj, fotó: gecse és archív

Gömöri Hírlap

Kilencedszer találkoztak projektnapon
a gömöri és nógrádi alapiskolák

Tornaljáról hazafelé jövet az
autóbuszban Sebők Valériával
próbáljuk számba venni az eddigi projektnapokat. Mint kiderül,
nincs is könnyű dolgunk, mivel már a kilencediknél tartunk.
Csak az elsőben vagyunk mindketten biztosak, annak idején Sajógömörön indult útnak a sikersorozat, s itt találkoztak a régió
legaktívabb iskolái tavaly is.
Ahogy a projektnek köszönhető
A hely, ahol élünk című munkáltató értékkönyv is.

nyi érték is halmozódott fel az eltelt évszázadokban. Van, amelyik
ugyan csak egy-egy közösségnek
jelent igazi és pótolhatatlan
értéket, de ne feledjük, ezeket a
közösségeket az elmúlt századok viharos éveiben-évtizedeiben
ezek tartották meg, s valahol kötelességünk is ércnél maradandóbb
emléket állítani nekik és fejet hajtani előttük. Ilyen megtartó erő
volt, van és lesz a pedagógus is, s
talán nem véletlen, hogy a kilencedik évfolyamban a pedagógusok

S a hiány, Ferencz Anna fájó
hiánya, aki egyik megálmodója
volt Ádám Zitával az utóbbi évek
egyik legfontosabb iskolai projektjének. Hisz ma mindenki menekül Gömörből és Nógrádból,
ahogy mondják, lábbal szavaznak
az egyre lehetetlenebb és élhetetlenebb viszonyokra, az elmúlt
pár évben több ezernyi, főleg fiatal, mobilis és értelmiségi távozott élhetőbb vidékeket keresve.
Feledve tájhazát, szülőföldet, s
Radnóti szellemiségére gondolva talán még tudják, hogy mit
jelent e táj, e jobb sorsra érdemes
vidék, de hát élni mégiscsak kell.
S kenyeret a versekért, a szép szavakért, a görcsös szülőföldhöz
való ragaszkodásért most sem adnak. A kilenc év ajándéka mégis
már most lemérhető, több tíz emlékezetes produkció megannyi kutatómunkával körítve, s az ember
csak bámul és leesik az álla, meny-

elődeik fáklyavivő munkáját tervezték felmutatni.
Tíz iskola (Nagybalog, Almágy,
Feled,
Pelsőc,
Sajógömör,
Rimaszécs,
Bátka,
Fülek,
Rimaszombat, Tornalja) vette az
idén a fáradságot, hogy benevezzen, s ezáltal lázas kutatómunkába kezdjen, felmutatván elődei
tevékenységét. Ahogy a projekt
megálmodója, Ádám Zita elmondja, általában a régió nagy iskolái az
állandó résztvevői a projektnek, de
mindig akadnak kisiskolák is, amelyek részt vesznek a projektben,
így a most is benevezett nagybalogiak mellett voltak már az elmúlt
kilenc évben a dernőiek, a cakóiak,
de a rimaszécsi és rimaszombati
speciális alapiskolások is. Vannak
viszont fájó hiányzók is, Ádám
Zita például a várgedeieket hiányolja, akiket lasszóval sem lehet
befogni, pedig a várgedei iskola
történetéről is lehetne mit mesélni.
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Legendás iskolák, legendás pedagógusok – talán nem véletlenül
állítják például a nagybalogiak
Balog völgy tanító nénijét, a minap a 104. születésnapját ünneplő
Tamás Ilonka nénit, akik a leglehetetlenebb körülmények között
is meg tudtak embernek és magyarnak maradni. „Ahol elvesznek
a tradíciók, ott kilyukad az idő, és
elpereg a múlt” – idézi megnyitójában Ádám Zita Ancsel Évát, s
jó látni, hogy Tornalján gyerekek
százai idézik meg iskoláik múltját,
s még jobb látni, hogy ezeknek az
iskoláknak jövőjük is lesz.
A tornaljaiak indítják a projektnapot, – amelyet az idén másodszor
egyesítettek a Galántai Regionális
Pedagógiai Központ által indított

akik egy 1912-es „bírósági” esetet
is feldolgoztak; a rimaszombati
Tompa Mihály Alapiskola diákjai,
akik asztaltársaságot hoztak létre a
jeles alkalomra; a rimaszécsiek a
Te voltál életem legszebb zöld padja címet adták műsoruknak, melyben az iskolai Szócső TV adásaiból
vetítettek, s az alkalomra megjelent
kiadványukban az iskola egykori neveseit is megszólaltatták; a
felediek, akik egy saját készítésű
kisfilm keretében adtak számot
az iskola múltjáról és jelenéről;
a pelsőciek, akik azt mesélték el,
hogy milyen viszontagságos úton
jutottak el neves szülöttjük, Dénes
György nevének a felvételéig; az
almágyiak diákhíradó formájában
ismertették meg a jelenlévőket

tehetségnappal –, az a tornaljai Kazinczy Ferenc Alapiskola, amely
ma már Felvidék legnagyobb magyar iskolája 785 diákkal és 63 pedagógussal, s amely 2002-ben vette
fel Kazinczy Ferenc nevét, s amely
olyan neves egykori diákokkal
dicsekedhet, mint Veres János vagy
Bárczi István. Őket a sajógömöriek
követték, akik igazán büszkék lehetnek sok-sok viszontagságot
megélt oskolájukra. A füleki
Mocsáry Lajos Alapiskola nebulói
Fülek város iskolatörténetét hozták magukkal, míg prezentációjuk végén eljutottak magához a
névadóhoz, Mocsáry Lajoshoz, akit
egykori iskolaigazgatójuk, Bolla
Károly mutatott be. S a fülekieket
követték a többiek, a nagybalogiak,

az iskola kulturális, gazdasági
és sportéletével, s a prezentációjuk végén még Agócs Péter iskolaigazgató is színpadra lépett,
vázolva az iskola elkövetkező
terveit. A tornaljai tehetségnapot
a bátkaiak zárták, akik vetélkedő
formájában foglalkoztak a közel
ötvenéves iskolájuk történetével.
„Én iskolám, köszönöm most
neked,// Hogy az eljött élet-csaták
között//Volt mindig hozzám víg
üzeneted” – idézték a szervezők
Ady veretes sorait, s a nap végén
akár tovább is idézhették volna:
„Bár zord a harc, megéri a világ,//
Ha az ember az marad, ami volt://
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák”.
Nagyon várjuk a tizedik folytatást.
jdj, fotó: Gyurán Ágnes

Mesés hangulatok Dunaszerdahelyen és Rozsnyón

Két országos verseny zárult a
napokban, s mind Dunaszerdahelyről, mind Rozsnyóról gömöri
sikerekről érkeztek hírek.
A 41. alkalommal megrendezett
Duna Menti Tavaszon a feledi és a harkácsiak is aranysávos
minősítéssel tértek haza, míg Varga
Noémi, a feledi Szombathy Viktor
Alapiskola diákja a képzőművészeti versenyen ért el helyezést.
A rimajánosiak ezüstsávos minősítést érdemeltek ki. Az idei Dusza
István díjat Vezérné Gonda Klára,

a Gömörfalvai Alapiskola Harkácsi Pimpó Bábcsoportja rendezője
kapta a gyermek bábos mozgalomban kifejtett több évtizedes áldozatkész munkájáért.

Rozsnyó hetedik alkalommal adott
otthont az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny országos döntőjének, amelyen régiónkból aranysávos minősítést ért el a serkei Antal Márk, a rimaszombati Farkas
Dániel és Ondrejcsák Anna, valamint a nagybalogi Kovács Gréta.
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Orvos, színházi
író,
színikritikus
– írja róla
a
lexikon.
Nem mellesleg
jeles
borszakértő,
s kérlelhetetlen vitapartner. Hizsnyan
Géza diákkorában, majd prágai
egyetemi évei befejezése után számos rendezvény szervezője, így
nevéhez fűződik a mindössze két
évadot megért Korunk Színháza nemzetközi színházi fesztivál
megszervezése, ahogy egy időben
saját színköre is volt Rimaszombatban.
Hizsnyan Géza Rimaszombatban

Hizsnyan Géza 60 éves

érettségizett 1974-ben, s a prágai
Károly Egyetem Orvosi Karán szerzett oklevelet. Egyetemistaként elnöke volt az Ady Endre Diákkörnek,
ahogy Rimaszombatban is sok-sok
sikeres rendezvény megszervezése
fűződött a nevéhez. A kilencvenes
évek első felében a Pódium Színházi Társaság (Csehszlovákiai
Magyar Amatőr Színjátszók Társasága) alapító elnökeként szervezte
a felvidéki amatőr színházi életet,
de járta a professzionális színházi
előadásokat is, több színigazgató
tanácsadója is volt (Kassa, Turócszentmárton), s kritikusként is a legjelesebbek közé emelkedett.
Holott mindezt csak másodállásban
tette, ugyanis az egyetem elvégzése óta belgyógyászként dolgozik.
1981-ben került a nyustyai kórház-

ba, – s némi kitérővel, amikor
Rimaszombatban volt főorvos –,
hűséges maradt a kisvároshoz és a
hivatásához egyaránt. Rimaszombat városa orvosi és kultúrszervezői
munkáját 1998-ban Városdíjjal ismerte el.
Írásai, elsősorban színikritikái az
1980-as évektől jelennek meg; több
fontos színházelméleti tanulmányt
közölt. A Kalligram Kiadó 2010-ben
kötetben is megjelentette színházi
írásait, a Színházi világaim nemcsak
a szlovákiai magyar színházi életről
ad számot, hanem betekintést nyújt
a magyarországi és a szlovák színházi életbe is, hisz Hizsnyan Géza
mindegyikben otthonosan mozog.
Ahogy Tóth László írja a kötet
fülszövegében: „Hizsnyan Géza
orvos, belgyógyász egy vidéki kis-

városunkban, s talán épp ezért tudta/
tudja megőrizni a függetlenségét;
bár a legmesszebbmenőkig bennfentes a színház világában, de
kívülálló bennfentes, aki úgy van
bent, hogy kint marad közben. Az
általa kiállított vényt aztán vagy beváltjuk, vagy nem; a felírt gyógyszert
vagy bevesszük, vagy nem; terápiájának vagy alávetjük magunkat,
vagy nem…”
Mostanában
kissé
eltűnt
a
rimaszombati társadalmi és kulturális közéletből, s bár véleményével és
kórképével nem mindig értettünk/
értünk egyet, az mégis egyre inkább
hiányzik közösségünk számára.
Lapunk nevében is kívánunk boldog
születésnapokat és közéletileg zajosabb éveket!
jdj, fotó: gecse

Csúr Dániel Kazahsztánnal ismerkedett

Több
napos
borostával esik
be az Omega
rimaszombati
koncertjére
Csúr Dániel, s
mint kiderül,
alig két órája
érkezett
meg
Kazahsztánból, ahol
az
Oxfordi
Egyetem diákjaként töltött el
egy szemesztert. Annak idején,
amikor tanárainak elárulta, hogy
Oxfordba készül, azok csak mosolyogtak közel sem szokványos
elhatározásán, de biztosan akadtak olyanok is, akik sajnálkozva megveregették a vállát. De a
Nagybalogról indult Csúr Dániel
nem az az ember, aki egykönnyen
feladná az álmait.
Dani ma már oxfordi diák, az elmúlt egy esztendőt mégis Koppenhágában és Kazahsztánban töltötte.
Annak idején a Kereskedelmi

Akadémia diákjaként bár végig jeles
tanuló volt, mégis több időt töltött
iskolatársai közösségi életének
megszervezésével, mint az iskolalátogatással, ennek ellenére még osztálytársai és tanárai közül is csak kevesen hitték el, hogy az ambiciózus
fiatalember oxfordi álma megvalósulhat. De ő rendíthetetlenül hitt az
álmaiban, s hogy az álmai ne csak
álmok maradjanak, a középiskolás
évei alatt számos magántanárt és
szemináriumot látogatott, s a diákközéletből is jelentős szerepet
vállalt. Több társulást (pl. MSConnect) alapított, vezetője volt a
rimaszombati Ifjúsági Parlamentnek
is, s tapasztalatait a köz javára is
hasznosította.
Mégis
önmaga
is
alaposan
meglepődött, amikor megjött az
értesítés, hogy felvették az Oxford
Brookes University-re, régiónkból
ugyanis nem sok diák mondhatja
el, hogy a világ legjelesebb egyetemeinek valamelyikén tanulhat
(jelenleg Csúr mellett talán Farsang

Gyereknapot tartottak
a Dúsa úton is

Szinte minden iskola megtartotta a Nemzetközi gyereknapot június elsején,
így nem maradt el a gyereknap a Dúsa úton sem, ahol
a Városi Hivatal szociális
terepmunkásai lepték meg
a helyi gyerekeket.
Remek hangulat, számos
játék, vetélkedő tarkította
az egész napos rendezvényt,
amelyről természetesen nem
hiányozhatott a zene és a tánc
sem. Mintegy 350 gyerek
vett részt a gyereknapi akción, volt aszfaltrajz-verseny,
arcfestés, sportjátékok, s a
nap diszkóval zárult.

István járja a nagyvilágot egyetemistaként). „Fantasztikus élmény
volt az első ott töltött év” – mondja
Dani, aki azt is elárulja, hogy csodatanárokkal hozta össze a Sors,
akiknek mintegy a fele üzletember,
akik első kézből adják tovább az ismereteiket és a gyakorlati tudásukat.
Mivel Oxfordban szinte az egész
világ randevút ad egymásnak, az
egyetem fontosnak tartja azt is, hogy
a diákok egymástól is tanuljanak, de
az sem mellékes, hogy a diákjaik a
nagyvilággal is megismerkedjenek.
Így került Dani előbb Koppenhágába, a Copenhagen Business Schoolba, majd egy teljesen másik világba, Kazahsztánba. Nem véletlen
e két teljesen különböző két világ
kiválasztása, hiszen Dánia a világ
egyik leggazdagabb országa, míg
Kazahsztán nagyon szegény ország,
s Dani itt azt is láthatta, hogy mi,
akik folyton-folyvást panaszkodunk,

mennyire nem tudjuk megbecsülni mindazt a sok értéket, amivel
rendelkezünk. Kazahsztán mellett
Dani eljutott Tadzsikisztánba, Üzbegisztánba és Kazahsztánba is, s
mint meséli, az ottani gyerekeknek
még labdára sem tellett, ehelyett egy
műanyagflakont megtöltöttek vízzel, s boldogan fociztak, míg nekünk
okostelefonokra és luxuskocsikra
telik, mégis boldogtalanok és elégedetlenek vagyunk. „Amióta hazajöttem, másként látom a világot, s a
pénznek is kisebb lett a jelentősége
az életemben” – mondja Dani, aki
bár most már élvezhetné a vakációt,
de mégsem teszi, s mielőtt szlovákiai körútra indult, előbb egykori iskolájába látogatott el, hogy elhitesse
másokkal is azt, hogy az álmok akár
Gömörben is megvalósíthatóak,
csak nem szabad idejekorán azokat
feladni.
jdj, fotó: archív

Mezőkövesden jártak a Magán
Szakközépiskola diákjai

Határtalanul volt a címe a
Rimaszombati
Magán
Szakközépiskola és a mezőkövesdi
Szent László Gimnázium és Szakközépiskola közös projektjének,
amely célja a magyarországi és
a szlovákiai magyarok összetartozásának erősítése volt.
„A mezőkövesdi tanulók felvidéki
látogatása után a mi elsőseinken volt
a sor, hogy megismerjék új barátaik
iskoláját, városát, régióját” – tájékoztatta lapunkat Ádám Norbert
igazgatóhelyettes. A technológiai
vívmányok segítségével (3D mozi,

interaktív makett, facebook-szoba)
megtekintették az Edelényi kastélyt,
majd a szakközépiskolában különböző projekt-feladatokat oldottak
meg, melyeknek a témája az Európai
Unió és annak pénzneme, az euró
volt. Az esti zápor előtt megmártóztak a közeli Zsóry-fürdőben. Másnap
az összetartozás napjára emlékeztek,
ezt követően „bevették” az Egri
várat, megnézték a Dobó teret és a
Bazilikát. Vasárnap a diósgyőri vár
és Miskolc nevezetességei vártak
őket, majd élményekkel gazdagodva
tértek haza Rimaszombatba.

Gömöri Hírlap

Június 18-19.
Ősök Sarjai Ünnepe a Baranta-völgyben

Idén negyedik alkalommal rendezik meg a már hagyománnyá
vált Ősök Sarjai Ünnepét június
18-án és 19-én (szombaton és
vasárnap) a Gömörpéterfala melletti Baranta-völgyben. Az ünnep
a magyar ősöknek állít emléket
a nyári napforduló alkalmával.
Tavaly itt került felszentelésre és
bemutatásra a felvidéki zászló is.

Az idei program – június 18.,
szombat:
13.30 Megnyitó
14.00 Előadás gyermekeknek (Écsi
Gyöngyi, Kovács Marci)
15.00 Péterfali Menyecskekórus
Ünnepi beszédek: fővédnökök
Gímesi Igricek (Gímes-Zoboralja, Felvidék), Fokos Zenekar és
a Csalogató Néptáncegyüttes
(Délvidék), Hunor Íjász Egyesület

(Temerin, Délvidék), Zoboralji lakodalmas (Zoboralja, Felvidék),
Betyárvirtus – felvidéki Kempo
Mezei család – gömöri botoló virtus (Borzova-Gömör, Felvidék),
Gömöri juhásznóták (Gömör,
Felvidék), Bemberek néptáncegyüttes (Budapest, Magyarország)
19.00 Felvidéki Rockszínház – A
Megfeszített (rockopera –Felvidék)
21.30 Aracsi(H)orda (Délvidék)
21.45 Táncház
Zoboralji Szent Iván éji tűzugrás
(zoboralji idősekkel, első kézből)
Június 19. – vasárnap:
13.00 Előadások: Gyerek –Mács
Kató
(Rimaszombat-Gömör,
Felvidék), felnőtt – Vikor László: Vajdasági Vízalatti Kutatók
Egyesülete (Délvidék), Micsik
Béla: Nyelvjárások (Délvidék)

14.00 Foglár Gábor (AlmágyGömör, Felvidék), Százszorszép
Művelődési Egyesület (Törökfalu,
Délvidék - felnőtt: népdal, gyerek: néptánc), lovasíjász bemutató
– Ada (Délvidék), Micsik Béla:
Hangszerbemutató
(Délvidék),
Bogár Péter íjász távlövő rekordkísérlete (Felvidék), Felföldi Baranta bemutató – Felvidék, Huszár
csatajelenet
18.00 Szer – Pucskó Zsolt, az Ősök
terén újabb három szobor avatása:
Thury György, Nádasdy Ferenc,
Zrínyi Miklós, Dinnyés József,
közös összefogó nyíllövés
19.30 Török testvérek (Török Tilla,
Török Flóra, Török Dancsó Ádám),
Holdviola
20.30 Vadkerti Imre (Kormorán),
Sípos Dávid, Zsapka Atilla (KorZár), Kovács Koppány (Rómeó
Vérzik) – Felvidék
Kísérőprogramok: Szent Korona hőlégbalon, gyerekjátszótér,
kiállítások, élő kézműves bemutatók (fafaragás, kovács), magyar kézműves vásár, Délvidék
turizmus,
Nagy-Sagmmeister
Borászat:
Szerémségi
borok,
borkóstoló
Bővebb infó:
http://www.felfoldbaranta.com/
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Megemlékezés

A múltba visszanézve valami nagyon fáj,
Valakit keresni, aki nincs már.
Valakit várni, ki nem jön többé,
valakit szeretni titkon örökké.
Pedig voltak álmai, vágyai, ő is remélt,
De élete egy váratlan percben örökre véget ért.

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk június 17-én,
halálának 10. évfordulóján

Krnáč Istvánra
Felesége, testvére, Lubka.
és Gyuszi és Nelli .
a családjával együtt..
GZ-27/16

Június 27.:
Kresnye András
fotói a Városházán

Június 24-25.: Balogvölgyi Rock Nagybalogon

Mindenkit szeretettel várnak
június 24-én és 25-én (pénteken
és szombaton) a hagyományosan,
immár hatodszor megrendezendő
Balogvölgyi Rock Fesztiválra
Nagybalogra, a sportpályára.
Kicsiknek és nagyoknak is remek
szórakozást kínálnak. Természetesen idén is a jótékonyságról
szól a rockfesztivál, s ahogy eddig is, 2016-ban is a Berzétei árvaháznak ajánlják fel a rendezvény hasznát.
A két nap programja – június 24.,
péntek:
16.00 Kapunyitás

18.00 Alldevils
20.30 BIKINI
22.30 Retrock
00.30 Mátrix
Június 25 – szombat:
Sörpörgő verseny,
motorhangerő verseny,
Toldi verseny, Tombola
Buha Orsolya – Magyar
kutya show
Buck Viktor – csikós bemutató
18.00 Fankadeli
20.00 Cool Head Klan
22.00 MOBY DICK
00.30 Helldiver

Június 23-24.:
Csaba testvér Gömörben és Nógrádban

katolikus templomaiban először
tart előadást az alábbi időpontokban:
Június 23., csütörtök, 18.00: Fülek
Június 24., péntek,
16.00: Gömörpéterfala
18.00: Rimaszombat

A rimaszombati Katolikus Kör
szervezésében Böjte Csaba ferences atya, a Dévai Szent Ferenc gyermekalapítvány alapítója, régiónk

Böjte Csaba könyvei a helyszíneken
megvásárolhatók. Az előadás díjtalan. Pénzadományt a gyermekalapítvány javára szívesen fogadnak.
Aki hallani akarja az atya bölcs szavait, ízes beszédét, különleges humorát, szeretettel várjuk.

Jegyek elővételben a rimaszombati és a tornaljai Tompa Mihály könyvesboltokban kaphatók
elővételben 8 eurós áron. A helyBangyó fele címmel a Turisztikai
színen a belépő 10 euróba kerül.
Információs Központ és a Magán
Szakközépiskola
(Hotelakadémia)
szervezésében június 27-én, hétfőn
11.00 órai kezdettel nyílik Kresnye
András önálló fotókiállítása, amely
az ifjú alkotó eddigi munkáiból
válogat. A tárlat védnöke Rigó László alpolgármester, a kiállítást Marta
Hlušíková író nyitja meg, a megnyitón közreműködik Páko Mária. A tárlat augusztus végéig tekinthető meg.

Június 25.:
Nyárnyitó buli Egyházasbáston

A Via Nova ICS Egyházasbáti
Alapszervezete nagy szeretettel meghív minden kedves
érdeklődőt az immáron hagyományosnak mondható Nyárnyitó báljára, a helyi kultúrházba. Az eseményre június 25-én,

azaz szombaton kerül sor a község
Kultúrházában. A jó hangulatról
és a felhőtlen szórakozásról a már
sokszor bizonyított Mag Trió gondoskodik! Társasági viselet nem
kötelező!
Belépőjegy ára elővételben: 4 €,
míg a helyszínen 6 €. Jegyárusítás
és asztalfoglalás: Pogányvár Panzió, Vincze Gábor (0908 915 458).
A szervezők értékes tombolanyereményekkel várnak minden kedves
érdeklődőt! Nagyon nagy szeretettel vár mindenkit a Via Nova ICS
csapata!
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hu.rimavskasobota.sk

Az utolsó helyen zárt az MŠK csapata

Befejeződtek a küzdelmek a
szlovák második ligában, a
rimaszombati csapat az alsóházi
rájátszás 10. fordulójában 4:0
arányú vereséget szenvedett a
poprádiak vendégeként, így az
utolsó helyen végzett. De így
sem esett ki, ugyanis az alsókubiniak a tavaszi küzdelmek előtt
visszaléptek. Mivel a képviselőtestület májusi rendkívüli ülésén
nem döntött a folytatásról, még
így is kérdéses, melyik osztályban
folytatja a rimaszombati alakulat.

fogadkoztak, hogy a teljesen tétnélküli utolsó fordulóban meglepik
az alsóházi rájátszást utcahosszal
nyerő poprádi alakulatot.
Nos, nem így történt, s ehhez a
játékvezető is alaposan hozzájárult,
aki a mérkőzésen két rimaszombati

és egy hazai játékost is kiállított,
s két tizenegyest is megítélt a hazaiaknak. A poprádiak már az első
félidőben eldöntötték a mérkőzést,
ugyanis 3:0 arányú vezetésre tettek
szert, s végül, ahogy Rimaszombatban, így Poprádon is meglett a 4:0.

A
rimaszombatiak
poprádi
összeállítása (valószínűleg utoljára játszott a csapat ebben a
felállásban):
Prošovský–Gazda (46. Balog),
Rudiuk, Petrusz, Morháč–Lupták,
Poljak (82. Forlandsas), Petrán,
Vargic, Hattori (77. Eštok)–
Kemény.
Az alsóházi rájátszás végeredménye:

Nem is olyan régen hazai pályán (is)
4:0 arányú vereséget szenvedett a
rimaszombati együttes a poprádiaktól, így Miroslav Kéry védencei

jdj, fotó: FK Poprad

Zenei Kánaán Gombaszögön!

Valamivel több, mint egy hónap
választ el minket az idei Gombaszögi Nyári Tábor kezdetétől,
hiszen a szlovákiai magyar kulturális élet egyik legjelentősebb
találkozóhelye július 12-én nyitja
meg kapuit.
A napközben zajló előadásokat,
csapatjátékokat, kikapcsolódást és
feltöltődést biztosító programokat
esténként színes zenei program
váltja: Besh o droM, Halott Pénz,
Kistehén és még sorolhatnánk...
2016-ban, tizenhárom év után
a Gombaszögi Nyári Tábor
visszaköltözött régi-új helyszínére,
a Sajó völgyében található Szalóc
község Gombaszög nevű részére.
Bár a helyszínnek köszönhetően a
tábor egy teljesen új arcát ismerhetik majd meg a táborlakók, a
szervezők az előző évekhez hasonlóan igyekeztek a magyar könynyűzene színe-javából válogatni.

Kedden (július 12.) a nagyszínpad vendége a jóvilágvan, illetve
a gyergyószentmiklósi Bagossy
Brothers Company, szerdán (július
13.) a Péterfy Bori & Love Band, illetve a Korai Öröm (Korai Acoustic
Instrumental, Korai Trancemission)
csapnak a húrok közé. A csütörtök
(július 14.) az állandó visszatérő
Magashegyi Undergroundé, illetve
a GNYT-ba először ellátogató
Halott Pénz formációjé. A csütörtöki zenei programot színesíti továbbá a Farkas a Mézes a Német meg
a Bob, melynek tagjai a 2015-ös
tábornak köszönhetően álltak össze
egy zenekarrá. Pénteken (július
15.) a Pannonia Allstars Ska Orchestra és a Margaret Island zenél
majd, valamint fellép a pozsonyi
székhelyű Buy Her Sugar nevű
formáció, akik zenéjében az elektrofolk, a silky pop és vibrating alternative műfajok keverednek.

Szombatra (július 16.) az előrejelzés biztosra mutatja, hogy este
meleg, már-már szavannai időre
lehet számítani. Ennek fényében
a szervezők a KFT-t bízták meg,
hogy teremtsen egy kis afrikai hangulatot. A magyar alternatív zene
hőskorából való zenekar számait,
mint a Balatoni nyár vagy a Száll
egy pofon a szélben a „mai fiatalok”
összes generációja kívülről fújja.
A szombati napon még egy nemzetközi deszkákat megjárt zenekar,
a Besh o droM érkezik Gömörbe.
Az együttes zenéjében a kelet-európai kultúra sokszínűsége tükröződik vissza. Tortapapír, Ha megfogom az ördögöt, Meggyújtom a
pipám, hogy csak a legismertebb
dalaikat említsük. A szombati napon
sem hagyjuk hazai zenekar nélkül a
kíváncsi füleket. Fellép a komáromi
Spliff 447, akik a hiphop, poprock,
ska és reggae ötvözetét szórják szét
a hangfalakon keresztül.
Az utolsó napon, vasárnap (július 17.) többek között a Kistehén
zenekaré lesz a főszerep. A magyar
zenei éterbe a Szájber gyerekkel
robbantak be, s bár azóta átestek
néhány változáson, ami a zenekar
tagjait illeti, mindmáig népszerű
dalokkal állnak elő. Az Ezt is elviszem magammal dal köré egy
egész kultusz alakult, s a Jó csávó
a Markó is komoly népszerűségnek
örvend. A nap másik fellépője
a Budapest Bár, akiknek a magyar rockzene kultikus alakjaival
karöltve olyan klasszikus számokat

sikerült már teremteniük, mint a
sokak által dúdolgatott Szívemben bomba van vagy a Szilvafácska. Szintén vasárnap hallhatjuk a szlovákiai magyar népzene
jelentős énekesnőjét, Korpás Évát
is a nagyszínpadon. Bízunk benne,
hogy a gyerekek éppúgy élvezik
majd előadását, mint népzenekedvelő szüleik, hiszen Korpás Éva
2007-ben jelentette meg első gyermekeknek szóló lemezét, Csalogató
címmel.
Van még mindezek után valaki,
aki kételkedik abban, hogy az idei
Gombaszögi Nyári Tábor is fantasztikusnak ígérkezik? Bízunk
benne, hogy nem! A jegyelővétel
már működik, senki ne késlekedjen! További információk a Gombaszögi Nyári Tábor honlapján,
illetve hivatalos Facebook-oldalán
olvashatóak. Térjünk haza együtt
Gombaszögre!
Hirdetés:

GH-013

Földi adókon keresztül is sugároz a LocAll TV

A LocAll regionális televízió a bővítés és a minőségjavítás jegyében több újdonsággal is várja a jelenlegi és
a leendő nézőit. Az eddigi kábelkapcsolat mellett ugyanis már földi adókon keresztül is fogható a LocAll,
elég hozzá egy szobaantenna.

A DVB-T rendszeren keresztül az UHF sávban a 25-ös csatornán immár száz százalékban le van fedve Rimaszombat, beleértve annak egyes városrészeit, de Rimajánosiban, Pálfalán és Feleden, ahogy északon Nagytöréken és
Rimaráhón is fogható már a LocAll TV adása.
A LocAll Regionális Televízió adását befogni igen egyszerű. Elég a tévékészüléket a külső vagy a szobaantennához csatlakoztatni az UHF sávban, s kikeresni a 25-ös csatornát. A csatorna beolvasása után a képernyőn hat televízió képe jelenik meg, köztük a
LocAll-é. Mind a hat televízió vétele ingyenes.

