Az elmúlt napok
margójára

III. Sobieski János és vitéz katonái emléke
előtt tisztelegve, július 27-e és augusztus 21-e
között a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium, valamint az Alagi Lovas Hagyományőrző Kör tagjai idén nyáron első alkalommal
szerveznek nemzetközi lovas emléktúrát III.
Sobieski János Emlék Lovastúra néven.
Július 27-én Budakesziről szentmisével és áldással indult nemzetközi útjára az emléktúra,
amelynek tagjai útközben váltakoztak, csat-

lakoztak hozzájuk vagy éppen lemaradtak, de
általában 15-20 fős lovas és kocsis csapat érkezik egy-egy állomáshelyükre. A Budakesziről
induló zarándoklat négy országon keresztül a
Bécs–Pozsony–Izsa–Muzsla–Esztergom–Párkány–Rimaszombat–Lőcse–útvonalon halad
egészen a lengyelországi Ószandecig, az út
végállomásáig. Rimaszombatban a lovastúra
résztvevői egy napot töltöttek, s fogadta őket
Rigó László alpolgármester is. Gecse Attila felvétele

Továbbra sem egyeztek
meg a B pavilon ügyében
Bár már úgy tűnt, létrejön a megegyezés a
rimaszombati kórház B pavilonja ügyében,
a közel három évtizede befejezetlenül álló
épület sorsa továbbra is kérdéses. Kotleba
nem írta alá a képviselők által jóváhagyott
javaslatot, de egyes képviselők sem értettek egyet a körvonalazódó megoldással.
A testület októberben tűzi napirendre ismét
a rimaszombati és a garamszentkereszti kórház B pavilonja befejezésének kérdését, de
sokak szerint kérdéses, kitart-e addig a Svet
zdravia türelme.
Közel három évtizede áll kihasználatlanul a félkész állapotban lévő épület, s a kórházat most

bérlő Svet zdravia, amely évente mintegy 50
ezer euró bérleti díjat fizet, felajánlotta az ún. B
pavilon megvásárlását és rendbetételét. Elkezdődtek az alkudozások a Svet zdravia és a megye között, s bár már többször is úgy tűnt, hogy
megegyezés születik, azt a mai napig nem sikerült véglegesíteni. A Svet zdravia előbb több
mint egy millió eurót ajánlott az épületért, de
mivel ezt Marian Kotleba megyeelnök megvétózta, azt újabb 413 ezer euróval megemelték,
de egyes képviselők ezzel sem voltak elégedettek, így a döntést ismét elhalasztották.
(folytatás a 2. oldalon)

Az idei augusztus a nyári
olimpiai játékok jegyében
telik. A világ legjobb sportolóit idén a brazil metropolisz, Rio de Janiero látja
vendégül, s mivel „csekély”
ötórás az időeltolódás, a
legizgalmasabb döntőkre
közép-európai idő szerint
hajnalban kerül sor. Az eddigi eredmények
azt mutatják, érdemes éjszakázni. S akarjuk vagy sem, két hétig az olimpia minden
hírt a háttérbe szorít.
Természetesen azért nincs teljesen uborkaszezon a régiónkban sem, nagyon kellemesen
meglepődtünk, hogy a képviselő-testület a
rendkívüli ülésén egyhangúlag támogatta az
aszfaltozás finanszírozására előterjesztett hitelfelvételi kérelmet. Ritkán fordul elő, hogy
a városatyák ennyire egyhangúlag meghallják
a választóik szavát, azok érdekeit képviseljék,
s támogassák a polgármester törekvéseit, aki
már az első választói ciklusában belevágott a
helyi utak felújításába, s azt töretlenül folytatta
a másodikban is.
Távolról sincs ekkora egyetértés a megyei
képviselők és a Svet zdravia között, – amely
a Penta pénzügyi csoport érdekeltségei közé
tartozik –, akik hosszú hetek óta vitáznak a
rimaszombati kórház B pavilonjának sorsáról.
Nem vitás, az „egyetnemértés” elsődleges oka
az anyagiak, a megyei képviselők szeretnének
minél több pénzt kapni az épületért, amíg azok
szeretnék azt minél olcsóbban megkapni. Reméljük, hogy elsősorban a betegek érdekében
minél előbb pont kerül az ügy végére és pecsét
a szerződésre.
Nem akart a feledés jótékony homályába merülni az a gömöri képviselő sem, aki márciusban a Most-Híd színeiben került a parlamentbe, de mégis visszaadta tagsági igazolványát,
mondván, nem ért egyet Bugár és társai döntésével, hogy azok fittyet hányva az eredeti
elképzelésekre, mégis kormányra léptek a
Smerrel. Simon Zsolt most bejelentette, hogy
petíciót indít a választói ciklus lerövidítéséért,
s szeretné elérni, hogy 2017-ben parlamenti
választásokat tartsanak. Simont az sem zavarja, hogy eddig csak egy népszavazás volt sikeres az önálló Szlovákia történetében, a többi
nyolc sikertelennek bizonyult. Ha ezt is figyelembe vesszük, akkor bátran kijelenthetjük,
hogy egy újabb felesleges kezdeményezésről
és pénzkidobásról van szó. Vagy egyes politikusoknak ennyire hiányzik a hatalom?
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(befejezés az 1. oldalról)

Šimko József polgármester szerint
el kell érni, hogy a rimaszombati
B pavilonért kapott 725 ezer eurót
a járás egyrészt visszaforgathassa
a többi kórházépület felújításába,
másrészt egyéb felújításokba fektesse a járás területén. Részben
egyetért ezzel Auxt Ferenc megyei
képviselő is, aki viszont figyelmeztet arra is, hogy messze az a legfontosabb, hogy végre elkészüljön
a B pavilon, ezért akár jelképes egy
euróért is oda kellett volna adni azt
a Svet zdravia cégnek, azzal a feltétellel, hogy azt 2020 végéig befejezik.

hu.rimavskasobota.sk
Októberben dönthetnek a kórházról

Tomáš Král, a Svet zdravia cég
szóvivője szintén arra hívja fel a figyelmet, hogy a cég messzemenően eleget tett a megye igényeinek,
s elégedetlen a jelen helyzettel,
ugyanis mindkét épület (a rimaszombati és a garamszentkereszti
is) nagyon rossz állapotban van, s a
megyei képviselők hajthatatlansága miatt a 13,5 millió eurós összberuházású fejlesztés egyre távolabb
kerül a lehetséges megvalósítástól.
A két pavilon befejezése mintegy
150 ezer ember számára nyújtana
plusz szolgáltatásokat, de ha nem
sikerül a megegyezés, akkor a megye a saját költségén lesz kénytelen

Tűzijátékkal az államalapítás
emlékére

Augusztus
20. az egyik
legősibb
magyar ünnep, Szent
István király ünnepének napja. A keresztény magyar államalapítás, a magyar
állam fennállásának emléknapja. A régió számos településén
tűzijátékkal emlékeznek az államalapításra.
A magyarság és a keresztény hit
világának találkozását és össze-

fonódását a magyar nép egyetlen
uralkodó személyéhez köti; az első
magyar királyhoz, az államalapító
Szent Istvánhoz. István a magyar
államiság és a kereszténység alapjait lerakó Géza fejedelem fia, a
honfoglalást (896) vezető Árpád
fejedelem ükunokája.
A régióban ismét tűzijátékkal
emlékeznek az államalapításra,
Rimaszombatban a Fő téren és
további helyeken, s a régió falvai
is jelentkezhetnek Cziprusz Zoltánnál vagy Juhász Péternél.

Két „kassa”-i mérkőzés – két vereség
A két kassai csapat ellen kezdte meg bajnoki szereplését a II. ligás
MŠK futballcsapata, de pontot egyik csapat ellen sem tudott szerezni. Előbb a VSS otthonában szenvedett sima vereséget, szombaton
pedig idehaza a Lokomotíva ellen sem tudott pontot szerezni.
Kassán, a VSS otthonában kezdte meg II. ligás bajnoki szereplését a rimaszombati MŠK csapata, amely alaposan átalakult a nyár folyamán.
A tavalyi csapatból csak páran maradtak hírmondónak (Prošovský, Petrán, Vargic, Morháč, Petrusz, Gazda, Hattori), s az egykoriak helyett új
játékosok (Olejník, Husanik, Püspöky, Vasilko, Galo, Lacsarak, Kuridze,
Miklovics, Szaszojevics, Hnyp) érkeztek. Az edzői posztot papíron Danyi László látja el, míg a csapatvezetői posztot Domik Attila tölti be,
aki jelenleg a felediek vezetőedzője is egyben. Miroslav Bitala ügyvezető szerint bár a kiszemelt új edző, Libor Fašiang pár hét után visszatért
Nagyszombatba, az egykor Rimaszombatban edzősködő, s most Grúziában működő Branislav Mrázzal együtt értékes tanácsokkal látja el a csapatot. A bajnokságot az évad végén átalakítják, így jövőre csak az első hat
helyezett II. ligás szereplése biztos, s a rimaszombatiak szeretnének benn
maradni a II. ligában.
Az első mérkőzésen a batyiak a bajnokaspiráns kassai VSS otthonába
látogattak (a mérkőzést az eneszkeiek pályáján rendezték meg), de nem
sok vizet zavartak, s Hattori az utolsó percben szépített az MŠK számára
nem túl hízelgő eredményen.
Idehaza 287 néző volt kíváncsi a batyiak első bajnoki mérkőzésére, és
sokáig úgy tűnt, hogy sikerül legalább az egyik pontot megszerezni, de
aztán jött a 85. perc, amikor Trabalík szabálytalansága után a játékvezető
a vendégek részére tizenegyest ítélt, s a vétkes hazai játékost, akinek már
volt egy sárga lapja, kiállította. A vendégek a büntetőt értékesítették, sőt
az utolsó percben egy újabb góllal be is biztosították a győzelmüket. Így
a rimaszombatiak két mérkőzés után pont nélkül állnak az utolsó helyen.
A csapat legközelebb augusztus 20-án, szombaton lép pályára a listavezető bártfaiak otthonában, míg augusztus 27-én, szombaton 16.30 órai
kezdettel a zólyomiakat fogadja.

lebontatni a lassan romhalmazzá
váló épületeket – figyelmeztet közleményében a Svet zdravia, amely
szerint a rimaszombati épület befejezése mintegy hét millió eurót
venne igénybe, s a megújult épület
a sebészetnek, így három műtőnek,
sürgősségi felvevőnek, magasabb
minőségű kórházi ágyaknak adna
helyt, illetve a kapacitás bővítését
vonná magával.
Auxt szerint mielőbb pontot kell
tenni a történet végére, ellenkező esetben egyanis a Svet zdravia
akár vissza is léphet a szerződéstől,
amely ismét a régió lakosságát sújtaná. Abban viszont maximálisan

egyetért Šimkoval abban, hogy a B
pavilonért kapott pénzt visszaforgassák a kórház többi épületének
felújításába, de azt is szeretné elérni, hogy a cég a kórház mindkét
bejáratát modern kapurendszerrel
látná el, s így a betegek akadálytalanul bejuthatnának a kórházba.
„A Šrobár utca máig a város tulajdonát képezi, s a kórháznak is
a javát szolgálná, ha a betegeknek
nem kellene kerülőt tenniük ahhoz,
hogy eljussanak az orvosaikhoz“ –
mondta el érdeklődésünkre Auxt,
aki szerint a két kaput az éjszakai
órákra bezárnák.
jdj, fotó: gecse

Magyar éremeső
és szlovák arany Rióban

Mire lapunk eme száma megjelenik, hajrájához
érkeznek a riói nyári olimpiai játékok, ahol
remekelt Hosszú Katinka úszó, aki három arany-, s egy ezüstérmet szerzett. De aranyérmes
lett Szilágyi Áron és Szász Emese is. A szlovák
sportolók közül a londoni aranyszünet után Ladislav és Peter Škantár a víziszlalomozók páros
versenyében állhatott fel a dobogó legmagasabb
fokára.

Népszavazást kezdeményez
Simon Zsolt
Az előrehozott választásokról
szóló népszavazást kezdeményez
Simon Zsolt független parlamenti képviselő, a Most-Híd egykori
alapító alelnöke.
„Tudva, hogy az emberek mennyire
dühösek és csalódottak a márciusi
választások miatt, úgy gondolom,
nem akarják, hogy ilyen kormány
legyen négy egész évig. A választók az urnákhoz járulnak, mert egy
elég nagy részük nem akarja, hogy
az országot szétlopják. Ha tehát
referendum lesz, az – Szlovákia
történetében másodszor – sikeres
lesz” – nyilatkozta Simon a tyzden.
sk portálnak. Simont pártvásárlással kapcsolatban is hírbe hozták,
állítólag Alojz Hlina egykori pártját, az Občania Slovenska nevű
pártocskát vásárolná meg, hogy
ne kelljen összegyűjtenie a pár-

talapításhoz szükséges 10 ezer
aláírást. Ezt egyelőre mind Simon,
mint Hlina tagadja. Hlina még májusban a kereszténydemokratákhoz
igazolt, ahol alelnök lett.
A Most-Híd frakciójából kiváló
politikus azt akarja megkérdezni petíciójában a választóktól, akarják-e, „hogy a Szlovák
Köztársaság Nemzeti Tanácsának
képviselői
elfogadjanak
egy,
a Szlovákia hetedik választási
időszakának lerövidítéséről szóló
alkotmánytörvényt arról, hogy a
parlamenti választásokra 2017-ben
kerüljön sor”.
Az önálló Szlovákia történelmében
eddig nyolc népszavazásra került
sor, de csak egy volt sikeres, amely
megerősítette az Európai Unióhoz
való csatlakozásunkat.

Átadták a Rimaszombat–Losonc
út új szakaszát

A Rimaszombati és Losonci járás határán átadták a két várost összekötő I/50-es út új rekonstruált szakaszát. A Szlovák
Útkezelő Vállalat közleménye
szerint a mintegy két kilométeres balesetveszélyes szakaszon
eltávolítottak egy éles és kevésbé
belátható kereszteződést, amely
gyakori balesetek színhelye volt.
Pár éve a Magas Tátra és Losonc
között közlekedő autóbuszjárat

szenvedett súlyos balesetet, amelynek több halottja is volt. A megengedett maximális sebesség ezen a
szakaszon már csak 40 km/h volt,
ezt most 90 km/h-ra emelték (bár
van egy szakasza, ahol gyalogos
átkelő található, itt 70 km/h a maximális sebesség. A rekonstrukciót az EU-s Regionális Fejlesztési Alapjából finanszírozták, s az
5,5 millió euróba került.

Gömöri Hírlap
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A bürokrácia miatt késik Tompa szobrának áthelyezése
Eddig 23 állásfoglaláson van túl
a Tompa tér tervezett átalakítása, de még további négy szükséges ahhoz, hogy végre elnyerhesse (majdnem) végleges alakját.
Majdnem, ugyanis Petőfi Sándor
szobra egyelőre marad a jelenlegi helyén.

Šimko József polgármester harmadszor hívta össze az ún. szoborbizottságot, hogy tájékoztassa
őket a Tompa tér átalakításának
jelenlegi állásáról, illetve végleges döntést hozzanak Tompa
szobrának leendő helyéről. A városban ugyanis a mai napig élénk
vita folyik, bár ahogy a bizottság
egyik tagja, B. Kovács István gömörológus hangoztatta, erről már

márciusban döntöttek, így fölösleges a vitát ismét megnyitni.
A többség osztotta B. Kovács véleményét, kivételt ez alól csak Bán
Zoltán városi képviselő jelentett,
aki szerint a rimaszombatiak már
megszokták a jelenlegi állapotot,
és fölöslegesnek tartotta a szobrok

áthelyezését. Szőke István viszont
biztosítékokat szeretett volna látni,
hogy Petőfi szobra méltó helyre
kerül majd. Erik Klaubert képviselő egyetértett a szobor visszahelyezésével annak eredeti helyére,
viszont nem látta elképzelhetőnek,
hogy Tompa jelenlegi helyére egy
harmadik szobor kerüljön. Štefan
Baláž szerint elsősorban az idősebbek támogatják a tér eredeti

állapotába való visszahelyezését,
míg a fiatalok a jelenlegi állapot
megtartását szorgalmazzák. Baláž
ugyancsak fontosnak tartja, hogy
Petőfi szobra méltó helyre kerüljön. Ezzel kapcsolatban több javaslat is elhangzott már, így a művelődési központ melletti körforgalom,
a posta épülete előtti tér, a Tompa
Református Gimnázium udvara,
a Petőfi-ház melletti tér, de még
a Nyugat-lakótelep is. B. Kovács
szerint lakossági fórumot kellene
összehívni, ahol a város lakói is
elmondhatnák a véleményüket, s
végül a képviselő-testületre várna
a végső döntés. „Olyan határozat
úgysem születik, amellyel mindenki egyetértene” – szögezte le a
történész.
Bozó János, a Városi Hivatal munkatársa tájékoztatta a bizottság tagjait arról is, hogy jelentős mértékben átalakul a zöldövezet is a téren,
a fenyőfák kivágásra kerülnek (a
szovjet hősi emlékmű mellettiek
is), csak a hársfák maradnak, s a
fenyőfák és egyéb bokrok helyére
amerikai ámbrafák kerülnek, amelyeket úgy alakítanak ki mintegy
2-2,5 m magasságban, hogy a tér

épületei ismét a tér ékességei legyenek, ugyanis jelenleg alig látni
a fákat, s a szobrok is háttérbe kerültek. De mint Bozó hangsúlyozta, a zöldövezet átalakítására csak
folyamatosan kerül sor.
A bizottság egy tartózkodás mellett megerősítette márciusi döntését, s mivel a tavasszal eltávolított szökőkút helyén a kötelező
régészeti ásatásokat is elvégezték,
így elvileg semmi akadálya nincs
a szobor áthelyezésének, bár még
négy állásfoglalásra várnak, s mihelyst azokra is rákerül a hivatali
pecsét, végre visszakerülhet Holló
Barnabás alkotása eredeti helyére.
jdj, fotó: gecse

Már osztják a szociális csomagokat

Két év után ismét élelmiszercsomagokat osztanak a rászorulóknak Szlovákiában. Szerte
az országban mintegy 100 ezer
csomagot osztanak szét, amelyeknek kézbesítését a két évvel
ezelőtti visszásságok után a Szlovák Vöröskereszt vállalta fel.
A legveszélyeztetettebbek közé a
csonka családok, a háromnál több
gyermeket nevelő családok és az
egyedül élő kisnyugdíjasok tartoznak. A Rimaszombati járásban a
csomagok elosztására két hullámban kerül sor július 27. és augusztus 23. között. 104 településen több
mint hatezer csomagot osztanak
szét, amelyekben alapélelmisze-

rek, így például tészta, rizs, bab,
borsó és lencse található. A csomagok elosztása eddig nyugodt légkörben zajlik, bár viták arról szinte
minden településen akadnak, hogy
az arra igazán rászorulók kapják-e
a csomagokat. A rászorultak egyúttal szórólapokat is kapnak, amelyeken arról tájékoztatják őket, hogy
hová fordulhatnak tanácsadásért és
egyéb támogatásért.
Ősszel (októberben és novemberben) kerül sor a csomagosztás második hullámára, amely során tisztálkodási szereket, így fogkefét,
fogkrémet, szappant és sampont is
osztanak.
jdj

Ismét hosszú sorok
várnak az oktatási támogatásra

Amíg az elmúlt években csak októberben juthattak pénzükhöz
a gyereküket magyar óvodába,
valamint alap-, és középiskolába járató szülők, az idén már
augusztus nyolcadikától felvehetik azt, így még bőven jut idő
az iskolaszerek megvásárlására.
Az összeg az idén még nem változik, de jövőre már húsz euróval
megemelik a jelenleg 55 eurós
összeget.
2016-ban összesen 44 780 óvodás,
alap- és középiskolás diák részesül
55 eurós támogatásban, valamint
79 egyetemista pedig 10 eurós
hallgatói támogatást kap. Az OTPben számlával rendelkező sikeres
pályázók számlájára már meg-

érkezett a pénz. Azok, akik nem
nyitottak számlát a pénzintézetben,
az ország bármelyik OTP-fiókjában, készpénzben, december 31.
között vehetik fel a támogatást.
A többség nem akar várni decemberig, augusztus 8. óta sorok állnak
a rimaszombati bankfiók előtt, sokan már reggel hat órakor sorba álltak, hogy felvehessék a pénzüket.
„Iskolaszereket, füzeteket, rajzlapokat, de tornacipőt is vettünk
belőle” – mondta el lapunknak az
egyik gortvai kisiskolás. Idén különböző okok miatt 723 kérvényt
utasítottak el – tájékoztatott Jókai
Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke.
jdj

↑ A kilencedik idei kiállítását nyitotta a Gömör-Kishonti Múzeum, amely
a Gömöri Fenomén című keramikai szimpózium eddigi négy évfolyamát
eleveníti fel. A tárlat szeptemver 30-ig látogatható. Fotó: gecse

Augusztus 29.:
Hanván tartják az országos tanévnyitót
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és Hanva Község
Önkormányzata mindenkit meghív a 2016/2017-es tanév ünnepélyes
megnyitójára, amelyre az idén augusztus 29-én, hétfőn 10.30 órától
kerül sor a hanvai református templomban.

Vezetőt keresnek az Ápolói Szolgálat élére
Rimaszombat Városa állásajánlatot hirdet 2016. szeptember elsejei
feltételezett belépéssel az Ápolói Szolgálatának vezetői tisztségére.
A meghirdetett munkakör meghatározott időtartamra köttetik a jelenlegi
vezető időleges munkaképtelensége idejére.
A pályázati anyagokat írásban vagy személyesen zárt „Pracovná ponuka – Vedúci, vedúca OPS – NEOTVÁRAŤ“ borítékban legkésőbb 2016.
augusztus 19-én 24.00 óráig kell eljuttatni az alábbi címre: Mestský úrad,
PhDr. Angela Kecskemétyová, vedúca odd. sociálnych vecí MsÚ, Svätoplukova 9, Rimavská Sobota, 979 01.
Azok a pályázók, akik megfelelnek a kiírt feltételeknek, a kiválasztás időpontjáról és helyéről időben, írásban lesznek értesítve. Azok a jelentkezők, akik nem felelnek meg a kiírt feltételeknek, vagy időn túl nyújtják be
a jelentkezésüket, kizárják a pályázásból.
Bővebb infó a város internetes oldalán található.
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Krasznahorkától a Letavyig

Július második és augusztus első felében is számtalan rendezvény várta a kikapcsolódásra vágyókat városunkban és a környékén is,
falunapok és főzőversenyek sorakoztak egymás után, de Bátonyterenyén megrendezték a Palócok Világtalálkozóját, s azt is megtudtuk, hogy csak 2020-ban lesz látogatható ismét Krasznahorka vára.

A jelenlegi állás szerint csak 2020-ban léphetik át az első turisták a felújított krasznahorkai vár kapuját, hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet
a vár egykori ebédlőjében tartottak. A Szlovák Nemzeti Múzeum (SZNM)
igazgatója, Viktor Jasaň elmondta, mivel műemlékről van szó, ezért a vár
pontos nyitásának időpontja egyelőre tisztázatlan, ugyanis előfordulhatnak
különféle előre nem látható körülmények. Jelenleg a vár felújítási munkálatai az utolsó, vagyis a harmadik fázisba értek. Eddig mintegy 7 millió eurót
költöttek a rekonstrukciós munkálatokra.

Serkében az idén összekötötték a Falunapot és a Főzőversenyt, amelyekre
már hagyományosan a helyi kastélyparkban került sor. A kultúrműsorban
többek között feledi, ragyolci, ózdi, mátraballai és détéri csoportok léptek
fel, de volt lovas bemutató és számos más attrakció is.

Augusztus második hetében Rimakokaván, a Kokava-Línia Üdülőközpont
területén immár 31. alkalommal került megrendezésre a Letavy Nyári Alkotótábor, amelyen 14 műhelyben közel 300 fiatal alkotott. A végeredményt a
tábor utolsó előtti napján mutatták be, de a hét során számos koncertre és
egyéb kulturális akcióra is sor került, így bemutatták Peter Šrank Múzsafil
című új regényét is.

Óbástban hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a Medvesaljai Hagyományok napját, amely főzőversennyel kezdődött, majd szentmisével és kultúrműsorral folytatódott, s népmulatsággal ért véget.
A nap sztárvendége Márió, a harmonikás volt.

Serkében az idén összekötötték a Falunapot és a Főzőversenyt, amelyekre
már hagyományosan a helyi kastélyparkban került sor. A kultúrműsorban
többek között feledi, ragyolci, ózdi, mátraballai és détéri csoportok léptek
fel, de volt lovas bemutató és számos más attrakció is.

A HOT ART 2016 nyári fesztivál keretében került sor a One Day Fest idei
évfolyamára, amelyen a helyi szabadtéri színpadon mintegy 400 néző előtt
négy együttes lépett fel, a szlovákiai Death Sentence és a Ramchat bandákat
a cseh Alkehol és a magyarországi Pokolgép követték. Mivel a hangosítás
miatt a négy együttes koncertje csúszott, a hazai Before the Zero D000ay és
a nagyrőcei Pseudosapiens koncertjére már nem került sor. A szervezők azt
ígérik, hogy a tél során mindkét banda fellép majd Rimaszombatban.

Összeállította: jdj, fotó: gecse, beke, archív és a szerző

Gömöri Hírlap

Az idén is megemlékeztek a porraimosról

1944. augusztus 3-ra virradóra több mint háromezer cigány embert gyilkoltak meg az
auschwitzi haláltáborban SS-katonák. A Cigány Világszövetség
határozata alapján a romák és
a civilizált augusztus másodikán
emlékezik a roma holokausztra,
a porraimosra. A Kökény Béla
által vezetett Polgári Lehetőségek Kezdeményezése a Purt
Polgári Társulás támogatásával
az idén is a rimaszombati zsidó
emlékműnél rótta le kegyeletét
a haláltáborokban elpusztult romák előtt.

Kökény Béla ünnepi beszédében
párhuzamot vont az akkori és a
mostani események között, s mint
hangoztatta, nagyon rossz éveket
élünk, s a mai viszonyok sokban
hasonlítanak az akkoriakra, amikor
szintén súlyos gazdasági válság
sepert végig a világon, amelyből
kizárólag a szélsőséges erők húztak hasznot. „A fasiszták most is itt
vannak velünk, s mindenki zavarja
őket, aki más mint ők” – mondta
Kökény. A megemlékezésen részt
vett Šimko József, a város polgármestere is, aki rövid beszédében
Ferenc pápa minapi auschwitzi

hovatartozásuk vagy nemi identitásuk miatt. „Katasztrofális időket
élünk, amikor megoldások helyett
bűnbakokat keresünk” – mondta a
polgármester. Köszöntötte a megemlékezés résztvevőit Csízi Csaba,
a Járási Hivatal vezetője és Rastislav Pollák rimaszombati lelkész
is, aki mind szlovákul, mind magyarul is imádkozott a porraimos
során ártatlanul elhunyt lelkekért.
(Zárójelben említeném meg, hogy
a régióból akkor elhurcolt romák
döntő többsége magyar anyanyelvű volt, ahogy a megemlékezés
résztvevőinek többsége, magyarul
viszont mégsem hangzott el egyetlen szó sem).
A résztvevők Mag Gyula szobránál elhelyezték a megemlékezés
koszorúit, s a Fő téren még tovább
folytatódott a megemlékezés, amelyen Horváth Roland most alakult
új zenekara mutatkozott be, tagjai
között Karol Radičcsal, Botos Bélu
Bumbival, Martin Horváthhal és
Botos Bélával.
A porraimos emlékére született
Danyi Zoltán verse:

Emlékezés (Porraimos)

Sajnálatosan kevesen vettek részt,
főleg roma polgármesterek és aktivisták voltak jelen a Fő téri gyülekezőnél, s ezt követően a zsidó
emlékmű előtti megemlékezésnél.

beszédét idézte, miszerint minden
embernek, minden fajnak joga
van az életre, ahogy nem lehet
az embereket megkülönböztetni
nyelvük, nemzetiségük, politikai

Zengjen a nagy harang ó Atyám,
a hosszú csend ezután örök jelkép
legyen
emlékezés a fáradt élő testekre,
emlékezés a náci táborok cigány
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halottaira,
ezrekre, százezrekre.
Ne fájjon megrémült szívünk
talán?
Sírni – siratni nincs jogunk?
Zengjen a nagy harang Atyám s
imánk szívünk vércseppje legyen
ezután.
Szívünkbe fájdalom hatol,
lelkünkben szégyen a háború
miatt,
mert a cigány volt az élő áldozat.
Gyermekek, asszonyok, férfiak,
öregek
mind ott rettegtek, Auschwitz
rácsai mögött,
és várták a gonoszt.
Talán nem volt felhő az égen,
talán nap sem volt,
talán nem a katona a bűnös
hanem maga a bűn,
melyben e világ ennyire elzüllött.
Gyilkolt, embert égetett, tábort
épített
és gázkamrát nekünk,
zengjen a nagy harang Atyám
csak zengjen, hagy hallják a
nemzetek,
hogy neked is fáj néped élete. „Mi
Atyánk, szenteltessék meg a te
neved
és legyen meg a te akaratod
úgy a földön mint a mennyekben“.
„Ámen”, úgy legyen, emlékezzünk,
emlékezzünk ...

jdj, fotó: gecse

Ismét Molnárné Pelle Beáta
Kossuth Lajos sétapálcája
lett a Tompa Mihály Református a Gömör-Kishonti Múzeumban
Gimnázium igazgatója

Rimaszombatban alakult újjá 1945
után az első
református
gimnázium,
amely Ipolyság és Szepsi
között máig
az egyetlen
teljes
szervezettségű magyar tannyelvű
középiskola. Élére augusztustól
újra Molnár Sándorné Pelle Beáta került.
Molnár Sándorné Pelle Beáta matematika-fizika szakon végzett a
pozsonyi Comenius Egyetemen,
aktív tagja a református gyülekezetnek, teológiai alapismereteket
szerzett, elvégezte a katekéta képzést. Tanítani 1995-ben kezdett,
négy évig a Tornaljai Gimnáziumban tanított, majd 1999-ben aktívan bekapcsolódott a rimaszombati Tompa Mihály Református
Gimnázium megalapításába. Részese volt az intézmény kiépülésének, megerősödésének. A munkába
megbízott igazgatóként kapcsolódott be, majd a következő öt évben

kinevezett igazgatóként tevékenykedett.
2016. augusztusától újra az igazgatói tisztséget tölti be. A korábbi
igazgatónak, Sebők Attilának lejárt
a mandátuma, 2006 óta két megbízatási időszakot töltött ki, s már
nem kívánt indulni a posztért, igazgatóhelyettesként segíti a régi-új
igazgatót.
„Pedagógia innovációként szeretném elősegíteni az egész életre való
tanulás készségét, fakultáció formájában megerősíteni a tanulóink
gazdasági és pénzügyi ismereteit.
Fontosnak tartom a differenciálást
az osztályon és feladatokon belül,
hogy külön tudjunk foglalkozni a
különböző képességű tanulókkal.
Úgy gondolom, az a tantestület,
amelyben eddig is dolgoztam, stabil, kellő tapasztalattal rendelkező,
de ugyanakkor még nagyon aktív
és az újításra és esetleges változtatásokra nyitott pedagógusokból áll.
Közösen kell kialakítanunk egy
stratégiai tervet, melyben a szülők,
a fenntartó és a diákok igényeit
mindenképpen figyelembe ves�szük” – mondta Molnár Sándorné
Pelle Beáta.
Kép és szöveg: he

A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum minden évben havi lebontásban bemutat a múzeum gyűjteményéből 12 műtárgyat. Az idén
augusztusban a választás Kossuth Lajos (1802-1894) sétapálcájára
esett.
Kossuth sétapálcája 1905-ben került a múzeum tulajdonába, amely tulajdonképpen egy kombinált pálca, ugyanis a belsejében egy vékony tőr rejtezett, amely alkalmi védekezésül szolgált, s fokozta a tulajdonos biztonságérzetét. A korban hozzátartozott egy úriember sétájához a sétapálca,
amely egyrészt támasztékul szolgált, de akár mutogatni is lehetett vele.
Kossuth Lajos a XIX. század egyik legnagyobb hatású magyar politikusa
volt, az 1848/1849-es forradalom egyik hőse. Kossuth az 1840-es évek
környékén Pozsonyban élt a Birnstingel család vendégeként. Az ifjú Birnstingel Sándornak nagyon megtetszett Kossuth sétapálcája, s az odaajándékozta neki. Sándor a sétapálcát fiának, Aurélnak ajándékozta, aki Likőr
községben (ma Nyustya része) élt, s 1905-ben a Gömör-Kishonti Múzeumnak ajándékozta – tájékozatta portálunkat Tóth Anita, a Gömör-Kishonti Múzeum művészettörténésze.
A sétapálca nádból készült, markolata íves, alatta rombusz alakú díszítés
található. A pálcát két részre lehet bontani, s a belsejében találjuk a 25
centis acéltőrt. A pálca vastagsága 2 cm, hossza 84 cm. Manuálisan készült, de a tulajdonosát nem ismerjük.
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Marta Hlušíková novellái

Kvído a nap felé fordította kopasz
fejét, lehunyta szemét és fogatlan
szája a füléig ért. A napból nyerte
az energiát. Valaha a fákból, most a
napból.
Kvídóról az emberek azt gondolták,
hogy bolond. Az n hangot mindig
orrhangon ejtette.
Soha senki sem jött rá, hogy az orrhangú n-t csak azért szúrja be mindenhova, hogy legjobb barátját, akit
Franznak hívtak, Fránsznak szólíthassa.
Egyszer valaki kinyomozta, hogy
Kvído az első köztársaság alatt
Franciaországban is járt, kerékpáron. Ezért az emberek fele még nagyobb bolondnak tartotta, a másik
felének pedig mindegy volt.
No, igen, Franz. A Vág partján szokott álldogálni, hunyorogva nézett a
napba, csak a szája nem ért a füléig.
Az energiát legszívesebben a rétből szívta magába a folyó holt ága
mellett. Eleinte úgy érezte, hogy a
folyás mentén képes volna egészen

a Dunáig úszni, és azután csak futna, futna egészen Bécsig. Mert ott
született. Tizenhét éves volt, amikor mostohája kitoloncoltatta. A te
nagyapád Cíferből származik, Cífer
pedig Trencsén vármegyéhez tartozik, mondta neki. És apádra ne számíts, a front messze van. Látta mostohája sárgászöld szemeit. Akkor
értette meg, hol a hazája. A Práter
volt az, apja műhelye, és a mozi, a
mozi, a mozi. Az éjszakai Bécs. Először így szökött el a Felföldről. Kinyitotta a lakásuk ajtaját, még mindig két kulcsa volt, egyik a lakáshoz,
másik a műhelyhez, és a díványon
ott ül a férfi. Magas, vállas és mellette a mostoha. Azután másodszor
is megszökött, majd harmadszor is.
Végre megszokta Szucsánt, a népviseletet és a filcpapucsot. A rétből
csak ahhoz merített energiát, hogy
gombát szedjen, és utána hazaindult
a meredek lejtőn. A nagyvilágból
csak az elfeledett Kvído maradt. Azt
mondják, kerékpárján még Franciaországba is eljutott.
Eddig soha nem beszéltek erről.
Kvído nem beszélt Franciaországról, ő pedig Bécsről. Beszélgettek a
politikáról, mivel németül a környéken szinte senki sem tudott. Mindig
az utcasarkon, az akác alatt álldogáltak, és Detvát szívtak, míg vasárnap
Bystricát.
Ezt követően történt. Franz a gyomrát kezdte fájdítani. Nagyon gyorsan
történt. Kvídónak ideje sem volt tőle
elbúcsúzni.
Franznak a koporsóban nyitva volt
szája. A száját azért becsukhatták
volna, jegyezte meg valaki. Kvído
tudta, hogy Franz tőle búcsúzik:
akkor tartsd magad, Kvído. Kön�nyei a fogatlan szájába csorogtak, a
tűző nap átvilágította a nagy vékony
fülét, kezében morzsolgatta az elmaradhatatlan barettet. Nem illett ebbe

Sokan halunk mostanában. Kisfalumban az év első hat hónapjában
15 temetés volt, míg máskor évente 5-6. Az ember hozzászokik az
elmúláshoz is, lassan érzéketlenül
álljuk végig a szertartásokat, sőt
mindig találunk egy rég nem látott ismerőst, akivel, – amíg a pap
mondja a búcsúztatót és vigasztalja a hozzátartozókat –, megbeszélhetjük közös dolgainkat.
Pár napja a szomszéd faluban egy
cigánytemetésen jártam, egyik ifjú
barátom édesapjának a temetésén.
Nem szeretek cigánytemetésekre
járni, a cigányzene, a rokonok intenzív siratása még az én megkeseredett szívemet is meglágyítja. Szóval,
lélekben próbálom magam felkészíteni, jó pár méterre állok a gyászo-

ló tömegtől, s arra gondolok, hogy
végül nem is ismertem személyesen
barátom apját.
Alig hatvanéves volt, a tikkasztó hőségben vizet ment merni a konyhába, s a többiek már csak a zuhanást
hallották. Ott halt meg a kezeim között, s hiába hívtuk a mentőket, azok
csak egy óra múlva érkeztek meg,
amikor már halott volt – mondja
pár nappal később, s ökölbe szorul a
keze. Szlavo alig pár hónapja érettségizett szlovák középiskolában, de
nála magyarabb embert nem igen
találni a környéken. Apja magyar cigány, anyja cseh cigányasszony, magyar faluban nevelkedett szlovák iskolában, s most a fejébe vette, hogy
magyarul is le akar érettségizni. Fel
is vették egy magyar középiskolá-

Kvído és Fránsz

a gyászos környezetbe. Kvído tudta,
mit csináljon.
Ellentétes volt mindazzal, ahogy eddig élt: mindjárt a temetés után fogta
a fűrészt, és kifűrészelte az akácot az
utcasarkon. Azóta Kvído a napból
meríti az energiát.

Reggelente
Reggelente szemceruzával feketére
festem a férjem bajuszát. Vigyázzba vágja magát a konyhai lámpa
alatt, és én megfiatalítom őt egy-két
évvel. Ma reggel, amióta kiürítette
a postaládát, különösen viselkedik. Amikor belépett a konyhába,
szokatlanul nézett rám, s amikor a
kávét ittuk, odanyújtotta a cukrot.
Valami történt vele. Ma nem állt oda
a konyhai lámpa alá, és én nem festettem be szemceruzával a bajuszát.
Csak ül az üres kávéscsésze mellett,
és fürkészve engem figyel. Banális
társalgásba kezd:
– Készülsz valahova?
– Még nem tudom, – feleltem. Nem
akaródzik sehová mennem, de muszáj lesz.
– Mivelhogy új ruhát vettél fel.
– Hiszen ez már fél éve megvan –
mondom mosolyogva –, de ez nem
igaz. A múlt héten vettem.
Ma reggel úgy járkáltam benne,
hogy a bal oldalon minél jobban
szétnyíljon. Ráadásul még harisnyatartót és harisnyát is vettem fel.
Amikor lehajoltam, kilátszott. Fülem mögé és a nyakamra parfümöt
tettem, kifestettem magam és lassan
ittam a kávét.
– Jött valamilyen posta? – két korty
között, csak úgy megkérdezem.
– Nem, semmi, – válaszolja gyorsan, pír szökik az arcára, és én hirtelen olyannak látom, mint akkor,
húsz évvel ezelőtt, amikor az öreg
házbeugró kapualjában a harisnya-

Szlavonak

ba. Apja nagyon büszke volt arra,
hogy fia eljutott az érettségiig, nem
mindenki gyerekének adatott meg
ezen a soron. Mások meg, ahogy ez
minden közösségben természetes,
irigykedtek. Még olyanok is akadtak, akik különcnek nevezték, mert
bizony a faluban nem sok cigány
jutott el a gondolatig, hogy van értelme az érettségi bizonyítványnak.
Nem még egy diplomának, amelyről Szlavo gyengébb pillanataiban
álmodik. Apa miért mentél el, gyere vissza, nagyon várunk! – üzenik
neki gyerekei az egyik közösségi
oldalon, de válasz helyett már csak
a temetés és a viharfelhők jönnek.
Próbálom visszatartani a könnyeimet, egyre reménytelenebbül. A legkisebb fiút lehetetlen megnyugtatni,

tartót kapcsoltam be, és ő az aluljáróból jövet meglátott. Elpirult, lehet,
hogy el is akarta fordítani a fejét,
mert nem illik meglesni egy hiányos
öltözetű hölgyet, de nem fordult el.
A combomat nézte, mint aki hipnózis alatt áll. Talán szüksége volt,
hogy lehűtse magát, ezért meghívott
fagyira. Ez húsz évvel ezelőtt történt.
És most itt ül festetlen bajusszal,
kicsit sajnálom őt. De én kibírom,
mivel érte teszem. Ezért van rajtam
ez a széttáruló ruha és a harisnyatartó. A múlt héten még minden más
volt. Szombaton reggel még odaállt
a konyhai lámpa alá, befestettem a
bajuszát, mert asztaliteniszezni készülődött. Valamikor játszott, így
ki nem hagyna egy mérkőzést sem.
Láttam, ahogy kint frissen lépked és
behúzza a hasát. Nem is kell, hogy
vele legyek, tudom, leteremti a játékosokat, vállon veregeti barátait, és
a kofolát csapoló fiatal lányok körül
sündörög. Tulajdonképpen örülnöm
kellene, hogy férjem ilyen ficsúr.
Kellene. Persze, ha itthon is ilyen
lenne. De ha velem van, nem húzza
be a hasát, a bajuszát is csak akkor
festeti be velem, ha valahova készül.
– De, hát valamilyen képeslapot
vettél ki a postaládából – indítom
ismét a beszélgetést, mert tudom, a
férjem nem képes hazudni. Egyelőre
tigrisként küzd, mert hirtelen eszébe
jut, hogy tévedésből a szomszédas�szony képeslapját hozzánk dobták
be. Azonnal átvitte neki.
– Petrához megyek, vásárolunk egy
kicsit. Ebédre itthon vagyok, jó? –
taktikát változtatok, mert tudom, ha
ebédre megjövök, a férjem kifeszíti
a mellét, befesti egymaga a bajuszát,
és körülöttem fog sündörögni. Milyen jó, hogy féltékeny. A legközelebbi képeslapot Péter néven írom
alá, és meghívom magam valahova,
legalább két napra.
Lelkes József fordításai

ahogy az egyik unoka is toporzékolva követeli vissza Teremtőjétől a váratlanul eltávozott apát és nagyapát,
s miközben egyre nagyobb szemekben esik az eső, valahol ilyen,
„szeretetteljes” temetést remélnék
magamnak is.
Naponta kijárok azóta is a sírjához,
s néha késő éjszakáig beszélgetünk.
Milyen furcsa, de ilyenkor nem félek a kísértetektől sem – mondja
Szlavo, akit várnak a hirtelen üressé
vált hétköznapok. De apám mégis
arra biztat, hogy az élet megy tovább, s ne adjam fel az álmaimat,
hiszen szeretne ott fenn is büszke
lenni rám.
Mielőtt előveszem a zsebkendőmet,
a vállára teszem a kezem.
Juhász Dós János
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Mács József és a kitelepítések a Gömörország nyári számában

Ez a két központi témája a Gömörország
nyári
számának.
A marhavagonok népének krónikása, Mács József áprilisban töltötte be 85. életévét. Jelentkeznek
a szokásos rovatok, ahogy Tóth
Elemér és Bettes István verseit is
olvashatjuk.

„Maholnap évszázados kisebbségi
létünknek legmeghatározóbb közösségi élménye a második világháborút követő hontalanság kora. Amikor
marhavagonok népe lettünk. Persze
a világ gondos különbséget tesz
marhavagon és marhavagon, láger
és láger, tömegsír és tömegsír között,
attól függően, kiket kényszerítettek,
illetve lőttek bele. Egyesek esetében
elvárás, sőt törvényi kötelezettség az
emlékezés, mások ugyanakkor feledésre ítéltettek. Mi az utóbbiak sorsában osztozunk. Ám reánk nézve
az is árulkodó, s talán némi magyarázatot is ad közösségünk rendkívül
rossz mentális állapotára az a tény,
hogy ezt a megpróbáltatást nem sikerült mítosszá emelnünk, s felmutatnunk” – ezekkel a gondolatokkal
köszönti B. Kovács István Mács Józsefet, s ahogy folytatja: „rajtad nem
múlt, hisz számos kitűnő regényben,
felelős emberként számos megszó-

lalásban tettél hitet magyar közösséged mellett, egyetemes gondként
felmutatva annak 20. századi megpróbáltatásait”. A lap beszámol a
bátkai Mács-ünnepségről, s közli
Nagy Ákos Róbert és Boros István
köszöntő szavait is.
A nyári szám másik központi témája
a 70 évvel ezelőtt kezdődött kitelepítés, a a málenkij robot. Az uzapanyiti Lehotai Árpád évtizedeken át
gyűjtötte a málenkij robot emlékeit,
később személyesen is felkereste az
egykori lágerek helyszíneit. Fábián
Edit a jogfosztottság és hontalanság
rozsnyói történéseit idézi meg.
Olvashatjuk még a lapban Zsupos
Zoltán tanulmányának (A nemzetőrség és a honvédség szervezése,
tevékenysége Gömör megyében)
második részét, ahogy Kiss László
és Gaál Lajos sorozata is folytatódik. Előbbi a Palócföld orvosait bemutató sorozatában ezúttal az ozdini

Kolbány Pál életútját vázolja fel,
míg Gaál Lajos jóvoltából a sátorosi
eróziós völgybe „látogathatunk” el.
A Futárszalon rovatban Tóth Elemér
és Bettes István új verseit olvashatjuk, ahogy egy részletet Mács József
Az elcsatolt vagon című új regényéből.
A lapban beszámolnak a balogiványi zászlóavatásról, a balogtamási
emlékkőavatásról, köszöntik Liszka
Józsefet és L. Juhász Ilonát, ahogy
elbúcsúznak Gömör egyik legismertebb újságírójától, D. Kovács
Józseftől is.
A Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület (az idén kapta meg a városdíjat) gondozásában megjelenő lap
kapható a rimaszombati és a tornaljai Tompa Mihály Könyvesboltban,
ahogy megrendelhető a szerkesztőség címén (979 01 Rimaszombat,
Vasutas u. 1., tel.: 0905 846 618,
e-mail: gemamuz@gmail.com) is.

Visszhang:

A Katolikus Kör sokrétű tevékenységet folytatva sikeresen működik

A Gömöri Hírlap 13. számában
(2016. június 27.) jdj aláírással megjelent „Szomolai, aki házhoz szállítja könyveit” cikk egyik mondata
miatt tiltakozunk és helyreigazítást
kérünk. Mivel többen is jelezték
nemtetszésüket, úgy véljük, a cikk
igaztalan, sértő mondatára reagálni
kell. A cikk ezt írja:
„Szomolai…többedmagával létrehozta a Magyar Katolikus Kört,
amelynek legfontosabb célja a helyi magyar katolikus közösség felébresztése volt…Ahogy mifelénk
lenni szokott, egy idő után zátonyra futott ez a kezdeményezés is…”
Teljesen igaztalan, sértő és hazug
dolognak tartjuk azt állítani, hogy
„zátonyra futott.” Ez ugyanis azt jelentené, hogy megfeneklett, megállt
a hajó, nem működik tovább a kör.
A cikk olvasója nem tudja eldönteni, hogy ezt Szomolai állítja, vagy a
cikk szerzőjének a nézete-e. Ha Szomolai, akkor ezen nem nagyon lehet
meglepődni. Máshol még el is hihetnék, de a rimaszombati közösség

tudja, hogy ez nem így van, ennek
éppen a fordítottja az igaz.
Az elődöm csak 20 hónapig volt a
kör elnöke, jómagam pedig szeptember 24-én lesz 6 éve, hogy vezetem azt. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy ezen idő alatt
a Katolikus Kör tevékenységi köre
a többszörösére nőtt. Az ő időszakában ugyan volt 12 előadás meghívott előadókkal, és egy nagyméretű
koncert a templomban, de más nem.
Állításomat bizonyítandó fel kell
sorolnom azokat az akciókat, amiket azóta megvalósítottunk. Évente ugyan csak 2-3 előadásunk van
meghívott előadóval, de a vallásturizmus fogalma alatt minden évben
szervezünk 2-3 zarándokutat. Eddig
öt országban, több mint 15 helyen
voltunk. Jelentős összegért felújítottuk s ápoljuk temetőnkben Boldog
Meszlényi Zoltán vértanú püspök
édesanyjának, Burszky Etelnek
családi sírboltját. Az ő emlékének
ápolása révén kerültünk kapcsolatba
Hatvannal, Meszlényi Zoltán szülő-

Augusztus 31.:
Republic koncert Rozsnyón

Remek koncertélménnyel ér véget a nyári szünidő, az Elokoncert szervezésében augusztus
31-én, szerdán este 20.00 órától
a népszerű magyarországi Republic együttes lép fel a rozsnyói futballpályán.

Jegyelővétel: TIK ROZSNYÓ,Bányászok tere 32, tel.: 0948/205
226; Községháza Kecső, 08.00tól 15.00-ig, tel.: 058/788 11 75; Tompa Mihály Könyvesbolt, Tornalja, Béke
u.14, tel.: 047/55 24 387, 0910/213 258; Tompa Mihály Könyvesbolt, Rimaszombat, Fő tér 17., tel.: 047/ 56 26 823, e-mail: librors@gmail.com; Bódva
-völgyi és Érchegységi Kulturális Központ, Szepsi, tel./fax: 055/671 459,
valamint a Ticketportal hálózatában,www.ticketportal.sk, illetve a koncert
előtt a helyszínen.

városával. Az ő sikeres pályázatukhoz társulva, közös kiállításunk már
e hónaptól megtekinthető lesz. Szintén saját költségünkön újítottuk fel
temetőnkben a Margit-kápolna pléhtetejét, kicseréltük csatornáit, és az
építtető végakarata szerint minden
év áprilisában énekes emlékmisével
tisztelgünk a Süteő házaspár emlékének. Most a kápolna falának sül�lyedését készülünk megállítani. Külföldi kapcsolataink bővítése céljából
ez év áprilisában Együttműködési
szerződést írtunk alá a Keresztény
Értelmiségiek Szövetségével. Karitatív tevékenységünk példájaként a
múlt karácsony előtt pénzadományt
gyűjtöttünk és juttatunk el a kárpátaljai Rahó város magyar katolikus
közösségének. Legnagyobb nemzeti ünnepünk alakalmából augusztus 20-án már második alkalommal
szervezünk szentmisét a jánosi bencés apátsági templomban. Évente
adunk ünnepi műsort Karácsonykor
és Anyák napján a templomban.
A kisebb gyerekeknek Mikulás-dél-

utánt és álarcosbált rendezünk. Megszakítás nélkül folytatjuk Olajág
nevű havilapunk kiadását. Ezek ismeretében azt állítani, hogy a Katolikus Kör tevékenysége zátonyra futott, csak a szeretet teljes hiányában,
a legmagasabb fokú rosszindulat és
bosszúállás alapján lehet.
Visszatérek oda, hogy vajon a zátonyra futás nem a szerkesztő úr véleménye-e? Ugyanis nem határolódik el tőle, pedig ő is jól tudja, tudnia
kell, hogy ez nem igaz. Tájékoztatva
van, ismeri a kör működését, s eddig
mindig csak pozitív hangnemben írt
rólunk. Közvetlen az előző számban jelent meg tollából egy cikk:
„Együttműködési megállapodást kötött a KÉSZ és a Katolikus Kör”. Az
olvasó pedig kapkodja a fejét: akkor
hogyan is van ez, jól működik, vagy
zátonyra futott? Mert az egyik nem
igaz. Szerkesztő úr! Ha ez nem az ön
nézete, akkor – véleményem szerint
– ettől el kellett volna határolódnia,
nem szabad lett volna leírnia.
Pelle Tibor, a Katolikus Kör elnöke

Hirdetés:

Családi ház eladó - Rimaszombat - Akasztó hegy. 0918468075

Megemlékezés...

GH-37/16

Augusztus 26-án emlékezünk szeretett fiunk és testvérünk

Polgári Tibor (Füge)

halálának 30. évfordulójára, aki
16 éves korában örökre itt hagyott bennünket.
Szemét lecsukta, csak aludni akart,
de nem sejtette, hogy ez mit jelent.
Fáradt szíve már nem vert többé, nem volt
gyógyszer, amely felköltötte volna.

Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá kegyelettel.
Emlékét őrzi bánatos édesanyja,
testvére a családjával és az egész család
GH-36/16
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A tavalyi ezüst után Szepsi visszakerült a trónra

Negyedik alkalommal rendezte
meg a Via Nova ICS a Felvidéki
Labdarúgó-bajnokságot, melynek idei döntőjére Rimaszombatban került sor. A regionális
fordulók után augusztus 6-án
a rimaszombati futballstadion
adott otthont a döntőnek, s a tavalyi ezüstérem után a szepsiek
ismét visszakapaszkodtak a dobogó legfelső fokára megelőzve a
fülekieket és a lévaiakat.
A tavasszal lezajlott regionális
fordulók után tíz csapat, a címvédő Nyitracsehi, valamint Alistál,
Udvard, Tany, Zselíz, Léva, Szepsi, Zétény, illetve a gömöri régiót
képviselő Egyházasbást-Újbást (tavaly is döntősök voltak), valamint a
Nógrádot képviselő fülekiek kerültek be a döntőbe, amelyet az eredeti
tervek szerint Füleken kellett volna
lebonyolítani, de végül Rimaszombat adott otthont a két csoportban
zajló versengésnek.

Kellemes időben immár nyolcadik alkalommal rendezte meg
strandröplabdatornáját a VK
Slovan női röplabdaklub, méghozzá a klub elnöke, Miroslav
Juríček kupájáért. Az idén mindössze hét pár nevezett be a tornára, amely egyúttal az országos
bajnokság egyik fordulójának is
számít. A Ľubica Šipošová (Bazin)–Romana Jurenková (Pozsony) páros harmadszor nyerte

Rimaszombatban, a T18-as tornateremben, az Akasztóhegyen
az FBC Slovan szervezésében
egész napos versenysorozattal
emlékeztek a 2010-ben tragikus
körülmények között elhunyt
olimpikonra,
cselgáncsozóra,
Pálkovács Zoltánra meg nem élt
35. születésnapján.
Pálkovács Zoltán a szlovákiai
cselgáncssport egyik legnagyobb
reménysége volt. 1999-ben, 18
évesen ezüstérmet szerzett a római
junior cselgáncs Eb-n, egy évvel
később ugyanebben a korcsoportban Nicosiában bronzéremmel is
gazdagodott. 2002-ben Mariborban

A megnyitón megjelent Šimko József polgármester is, aki sportszerű
játékra és a sport szeretetére biztatta a csapatokat, majd átadta a szót
a házigazda Cziprusz Zoltánnak és
a két főszervezőnek, Gubík Lászlónak és Farkas Attillának, hogy tájékoztassák a feleket a torna részleteiről. A mérkőzések két csoportban,
két pályán zajlottak, a kialakult
sorrend után pedig negyeddöntők és az elődöntők következtek.
A szepsiek rendkívül magabiztos

játékkal, pontveszteség nélkül jutottak el a döntőig, míg a fülekiek a
csoportjukban csak a harmadik helyen végeztek, s a negyeddöntőből
is csak kilencméteresekkel jutottak
az elődöntőbe. A döntőben a szepsiek kétséget sem hagytak afelől,
hogy az idén ők a legjobbak, s csak
kisiklás volt a tavalyi ezüstérem.
A lévaiaknak pedig be ismét be
kellett érniük a harmadik hellyel.
Érdekesség, hogy mind a kisdöntő,
mind a bajnoki címet eldöntő mér-

Végleg elvitték a kupát

meg a tornát, így a kupát is végleg hazavihették.
A nyolcadik évfolyamot Šimko
József, Rimaszombat polgármestere nyitotta meg, aki hangsúlyozta,
mennyire fontos a városnak és magának a kurinci Zöld Víz Üdülőövezetnek, hogy ilyen rangos tornát
rendezhetnek, ezzel is öregbítve a
város és az üdülőövezet jó hírnevét.
Az elmúlt évekhez képest viszonylag kevesen jöttek el az idei torná-

ra, hiányoztak a miskolciak és a
hazaiakat is csak egy, a Kudlíková–
Žírošová pár képviselte, akik végül
nem szereztek pontot. A torna során
mindenki játszott mindenkivel, így
a végére az a furcsa helyzet állt
elő, hogy az utolsó mérkőzésen bár
a Šipošová–Jurenková páros 2:1
arányban a Poszmiková–Snopková
párostól, egy ponttal mégis övék
lett a serleg. Utóbbiak lettek az
ezüstérmesek, míg az Andrea Sandanusová-Barbora Tokošová páros
állhatott fel a képzeletbeli dobogó
harmadik fokára. Silvia Poszmiková végül a szervezők különdíjával
vigasztalódhatott, akik őt választották a legsokoldalúbb játékosnak.
„Bár az idén kevesebben jöttek el
a szokásosnál, a verseny színvonala magasabb volt mint az elmúlt
években, a mérkőzések egyharmada csak a harmadik játszmában dőlt
el” – értékelte a versenyt lapunknak
Jozef Mitter, a verseny egyik játékvezetője.

kőzés 7:2-es eredménnyel zárult.
A torna gólkirálya 15 góllal a szepsi Czingely Ferenc lett, a legjobb
kapusnak a lévai Belák Lajost, míg
a legjobb játékosnak az alistáli Bíró
Zoltánt választották. Díjazták a torna legsportszerűbb játékosát is az
alistáli Sandal Rebeka személyében, aki az egyedüli hölgy volt a
mezőnyben.
„Az utolsó pillanatban vállaltuk
el a torna megrendezését, mivel a
fülekiek megfelelő pálya híján nem
tudták megrendezni a tornát, de azt
hiszem, hogy nem okoztunk csalódást a csapatoknak. Talán csak a
nézők hiányoztak, de nem is igazán
ez volt az elsődleges cél, hanem a
torna zavartalan lebonyolítása. Ami
pedig a régiót illeti, nagyon örülök a fülekiek második helyének,
s az egyházasbástiak sem vallottak
szégyent” – értékelte a tornát portálunknak Cziprusz Zoltán, a torna
rimaszombati szervezője.

Štefan Baláž, a VK Slovan elnöke
azt is elárulta, lassan elkezdik a
felkészülést az új idényre, amely
jóval izgalmasabb ígérkezik, mint
az előzőek. Az idén összevonták
a keleti és középső csoportot, így
az eperjesiek és a szinnaiak mellett megmérkőznek az iglói, a sztropkóiakkal, a korponaiakkal, a
garamszentkeresztiekkel és ismét
versenybe szállnak a nyustyaiak is.
A felnőtt csapat mellett a kadétcsapat és az előkészítősök állnak
csatába, míg a felnőtteket id. Alena Kudlíková, addig az ifjabbakat ifj. Alena Kudlíková irányítja
a 2016/2017-es idényben. A VK
Slovan szeptember 24-én, a Gömör-Kishonti Vásár alkalmából
ismét megrendezi nemzetközi felkészülési tornáját is a Polgármester
Kupájáért, amelyre a nyustyaiak
mellett a kassaiak, a miskolciak és
az extraligás zólyomiak is hivatalosak.
jdj, fotó: gecse

Pálkovács Zoltánra emlékeztek
ötödik lett az Eb-n a 100 kg-osok
kategóriájában, ahogy két évvel
később Bukarestben is. A Világkupa versenyeken egyszer első,
négy-négy alkalommal pedig második és harmadik lett. 2007-ben a
katonák világbajnokságán az indiai
Hajdarábadban ezüstérmet szerzett.
Pálkovács Zoltán két olimpián indult, mégpedig Athénban (2004) és
Pekingben (2008).
Az emléknapon kiállítással tisztelegtek a neves sportoló emléke
előtt, majd különböző versenyekre
került sor 12 kategóriában (köztük kötélhúzásban, váltófutásban,
lábteniszben, szumóban és kosár-

labdában), amelyekre négyfős csapatok jelentkezhettek. A rendezvény résztvevői az emléknap végén

átvonultak a temetőbe Pálkovács
Zoltán sírjához, hogy leróják
kegyeletüket.
jdj, fotó: gecse

