Május – talpig esőben

Kresnye András felvétele

Danyi Zoltán
Májusi szerelem

ingyen, kegyelemből, sok érzés,
sok gondolat teljesül tavasszal,
fordult a Föld napsütésben lengén,
kikelet szép színes látásban a miénk,
szívünkben zúg az időnek folyója,
szépen, csendesen úgy érdemes,
dalolni a csalogánnyal és hallgatni
csábos éji zenéjét e tájnak, szélben,
esőben, mindegy miért szárnyalsz,
mint a madár, mint a cserebogár,
zöldellő rétek felett varázs az élet,
szerelmes késztetés másért, szelíd
mosolyod, illatos bódult hangulatod,
előbbre visz minden csobbanást a
szív, csodás alkotás, mert érez, szeret,
hozzá tesz egy árnyat a tiédhez, hogy
szép legyen mint a májusi szerelem!

Május a szerelem, az érettségik és az anyák hónapja. Elballagnak a vén diákok, de mielőtt
végleg elmennek, még leérettségiznek. De nem
feledkezünk meg az édesanyákról sem, minden
óvodában és iskolában (képünk a Dúsa úti óvodában készült) köszöntötték az édesanyákat, ahogy
tette ezt Rimaszombatban a város vezetése a Szlovák Nők Uniójának kerületi szervezetével közösen a Városi Művelődési Központban. Az idén is
átadták az Év anyja kitüntetést, amelyet 2019-ben
a Rimaszombati járás keretében Katarína Szedmákovának ítélték oda, míg a megyei elismerést
Wirtshafter Kornélia vehette át.
Fotó: gecse és archív

Májusban tartják A napraforgók napját is, s
gyűjtenek a sclerosis multiplexben szenvedők
támogatására is. Fotó: amb
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• A füleki FTC versenyzője, Gallo Erik korosztályos teke világbajnok lett.

Lapszélre
„Vonatonélők”

• Kétnapos látogatást tett május 13-án és 14-én Gömörben az Egyesült Államok nagykövete. Adam
Sterling a kisebbségek és a civil szféra helyzetéről
érdeklődött Rimaszombatban, ahol Hajdú István, a
Fundament Polgári Társulás elnöke fogadta őt.

• Zászlót bontott a legújabb szlovákiai magyar párt,
a Magyar Fórum, amelynek elnökévé Simon Zsoltot választották, míg egyik alelnöke a bátkai származású Gál Zsolt lett.
•Búcsúlátogatáson Besztercebányán járt Andrej
Kiska köztársasági elnök, aki a megye múzeumigazgatóival, köztük Oľga Bodorovával, a Gömör-Kishonti Múzeum vezetőjével is találkozott.

Képviselet nélkül maradt
a felvidéki magyarság

• Füleken és Rimaszombatban is a rasszizmus terjedése ellen tiltakoztak.

Már csak a második helyért
Egy győzelemmel s
egy vereséggel folytatta a szereplését a
rimaszombati MŠK
futballcsapata, amely
idehaza 170 néző előtt
Szpaszojevics, valamint Kridze és Lipták
2-2 góljával 5:1 arányban legyőzte a liptóselmecieket (Liptovská Štiavnica), majd Kálnón egy utolsó
percben kapott góllal 2:1 arányban kikapott (a rimaszombatiak gólját Jass lőtte).
Három fordulóval a vége eldőlt, hogy a rózsahegyi fakó
megnyerte a bajnokságot (64 pontjuk van, s 11 ponttal
előzik meg a második batyiakat). Bari Jenő védencei
június elsején, szombaton 17.30 órától a losonciakat
fogadják, 09-én, vasárnap Karasznón játszanak, s a
bajnokságot 16-án, szombaton hazai pályán a veszeleiek (Oravské Veselé) ellen fejezik be.

Se a Magyar Közösség
Pártja
(MKP), se a MostHíd nem ugrotta
meg az 5 százalékos,
bejutási
küszöböt a szombaton megrendezett Európa-parlamenti választásokon, így először marad képviselet nélkül a
felvidéki magyarság Brüsszelben.
Az országos szavazókedv mintegy 20 százalékos
volt, a választást a Progresszív Szlovákia/Spolu koalíció nyerte 20,1 százalékos eredménnyel (4 mandátum), a Smer-SD (15, 7% – 3 mandátum) és a Kotleba vezette ĽSNS (12,1% – 2 mandátum) előtt. Az
MKP 4,96 százalékot szerzett, s mintegy 390 szavazattal maradt le a brüsszeli mandátumról.
A Most-Híd viszont mindössze 2,6 százalékot szerzett. A Rimaszombati járásban a lakosság 18,89 százaléka járult az urnához, az MKP győzött 24,74 százalékkal (2 913 voks), a Most-Híd 10,43 százalékot
(1 228) szavazat ért el. Az Európai Néppárté (EPP)
lesz a legnagyobb frakció az Európai Parlamentben,
amely 179 képviselővel rendelkezik majd a 751 tagú
testületben. A második helyezett szociáldemokraták
(S&D) 150, a harmadik liberálisok (ALDE) pedig
107 mandátumot kaphatnak.

Megemlékezés

Ne sírjatok miattam,
kívánjatok inkább csendes álmot,
s őrizzétek meg emlékem a szívetekben

Május 30-án lesz 3 éve,
hogy itt hagyott bennünket fiunk

Balázs Adrián
(Rimaszombat)

GH-46/19

Szeretettel emlékeznek Rád bánatos
szüleid és testvéred

Évtizedek óta a rimaszombati piac elmaradhatatlan
alakja volt Molnár János,
aki 63 évesen rövid, súlyos
betegség után hagyta itt e
földi, piaci létet.

Végre nincs „výluka”, vagyis vágányzár. Már ez is örömhír Szlovákiában.
A mellettem ülő középkorú nőt mindez nem igen vigasztalja, mire ugyanis a
gyorsvonatnak nevezett valami 45 perces
késéssel beér Pozsonyba, a prágai gyorsa rég elment. Éjszaka viszont már nem
késünk.
Igaz, sok öröm az éjszakai utazásban sincs.
Még be sem ér a gyors a főpályaudvarra,
mintegy féltucatnyian rohamozzák meg.
Igen, ők a hajléktalan utazók, a „vonatonélők”, akiket annak idején Palásthy
György Retúr című filmje is megörökített.
A helyjegyem az ablak mellé szól, mégpedig abba a kocsiba, amely egyedül tűnik
európai színvonalúnak, s odakint hideg
lévén még fűtenek is benne. Nem véletlen
a roham, a „vonatonélők” ugyanis koszos
batyujukkal együtt sietnek elfoglalni a megérdemelt helyüket. Hiába mondom, erre a
helyre szól a jegyem, különösebben nem
érdekli. „Nem látod, van még szabad hely
bőven” – veti oda megvetően, s pár másodperccel később már egy másik kollégájával
a tegnap estét ecsetelik. „Valami buliból
mentek haza ezek a szaros egyetemisták,
alig lehetett tőlük aludni, annyit zajongtak”
– mondja a másik oldalon ülőnek, aki viszont, bár nem igen akarom, mégis lelkesen
szóba elegyedik velem. Megtudom, évek
óta így él már, amióta az asszony kidobta
a lakásból, a vonattal egészen a végállomásig, Eperjesig utazik, ott átszáll a délelőtti
gyorsra, majd éjszaka vissza. Hetente egy
éjszakát, a szombatit, amikor a gyors nem
jár, egy pozsonyi hajléktalanszállón tölti,
ahol legalább lezuhanyozik. Mi tagadás, érzem, hogy már holnap szombat lesz.
A vasút rátesz még egy lapáttal, még el
sem indulunk, de már legalább 35 fok lehet
a kocsiban, a bűz egyre inkább elviselhetetlen. Alvás helyett a vasút előző hetekbeli „sikerei” jutnak az eszembe, alig pár
kilométerre tőlünk elfüstölt egy mozdony,
(nem az első ebben az évben), ahogy pár
kilométerre onnan sok millióból felépült a
vadonatúj peron. Szinte már mellékes, hogy
utas alig, a Feled-Szepsi személyforgalom
hosszú évek óta szünetel. Rimaszombatban
ugyan még valamikor tavasszal felújították
a várótermet, de padokra már nem tellett.
„Nem volt benne a költségvetésben” – veti
oda flegmán kérdésemre az illetékes, így
melegedni már legalább tisztességes körülmények között lehet, leülni nem. (De ahogy
látják a 3. oldalon, egy év késéssel a padok
is elkészültek.)
A bűz a hőmérséklet emelkedésével egyre
elviselhetetlenebb, a szemben ülő „vonatonélő” ledobja a cipőjét is. Két lehetőségem
marad, a mellékhelyiség vagy a fűtetlen,
több generációt megélt másik vagon. A
maradék két órában többet ülök a mellékhelyiségben, mint az eredeti helyemen. De
kibírom. Büszkén lépek le a sokmilliós peronra, s szállok át a mintegy negyvenéves
csotrogányba. Reménykedem, hazaérek
vele.
Juhász Dósa János

Gömöri Hírlap
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Szétosztották a támogatásokat

hogy legutóbbi számunkban már beszámoltunk róla, a Városi Képviselő-testület
szétosztotta a 2019-es kulturális és sporttámogatások első részét. A testület már májusi ülésen foglalkozott a Figei Tibor városi képviselő
által benyújtott koncepciótervezettel, amely
módosítaná a sporttámogatások elosztásának
feltételrendszerét.
Amíg a sportegyesületek összesen 206 656 euróból gazdálkodhatnak, addig a kulturális egyesületeknek 32 900 eurót osztottak szét. Kezdjük ez
utóbbival, a pályázatok többsége sikeres volt, s a
kért 45 780 euróból 32 900 eurót vihetnek haza
a kulturális egyesületek. A támogatás egyik feltétele volt, hogy az egyesület/klub Rimaszombat
területén fejtse ki a tevékenységét. A támogatottak között volt a JúniusFesztet szervező Magna
Festum, amely 3 ezer eurót kapott, a Gömöri
* A Csillagházban a Pósa Lajos
Társaság szervezésében, majd a
gyerekeknek a Városi Művelődési Központban is bemutatkozott
Levente Péter, aki Döbrentey
Ildikóval közösen lelkiderű-gyakorlatokkal lepte meg közönségét.
* Városunkban is kitört
a plakátháború.

Ifjúsági Szervezet az ifjúsági rendezvényeire 2
500, az Oxymoron a Mesés szünidőre 1 500, a
Sorima a táncversenyére 1 500, a Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület a Gömörország kiadására 1 800, a Wass Albert Nyugdíjas Klub 300,
Páko Mária a Gömöri gyöngyszemek második
évfolyamára 2000, a Csemadok Rimaszombati Alapszervezete A hagyomány kötelez nevet
viselő rendezvényére 3 ezer, a Pósa Lajos Társaság a Légy Lámpás 2. évfolyamára 1 500, a
Matica slovenská májusfaállításra 500, az Alternatív Roma Kezdeményezés a roma holokauszt
megemlékezésre 500, a református egyház a
rendezvényeire 2 500, az evangélikus egyház 2
500, a Naša Sobota a karácsonyi káposztalevesfőző versenyére, míg a Via Nova Baráti Körök
éves rendezvényeire 2 ezer, a Hatvani István
Cserkészcsapat és a Ruiny projekt szintén ezer

Fotó: gecse

* Folytatódtak a lakossági fórumok az
egyes városrészekben. Martin Ambróz
felvétele Mezőtelkesen készült.

* Újabb trafik zárt be Rimaszombatban. Ahogy a trafik tulajdonosa lapunknak elmondta, több mint húsz év után
kénytelen volt a redőnyt lehúzni. „Az
emberek ma már alig vásárolnak újságot, s már annyi bevételem sem volt,
amely a kiadásaimat fedezni tudta volna” – mondta.

Fotó: gecse
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eurót kapott.
A sportegyesületek közöl a legtöbbet az idén is
az MŠK futballklub kapta, 140 ezer eurót, 20
ezerrel támogatja a város a HKM jégkorongcsapatot, a VK Slovan női röplabdacsapat 6 ezer,
a TJ Mladosť Relax cselgáncsegyesület 7 806,
a Lokomotíva birkózóklub 4 ezer, a Falcon taekwondo klub 4 800, a Bástya Íjász Klub és a
tekeklub 2 ezer eurós támogatást kap.
Ahogy Figei Tibor városi képviselő jelezte, a
most előterjesztett új koncepció a támogatások
odaítélésénél már tekintetbe veszi a tagság létszámát, az elért eredményeket, ahogy az adott
klub által szervezett versenyek számát és minőségét is. Gondolkoznak egy közös városi klub
esetleges létrehozásáról is, de ez egyelőre még
a jövő zenéje.
jdj

* Száz éve tragikus körülmények között hunyt el
Milan Rastislav Štefánik
politikus, diplomata és
csillagász, a szlovák történelem jelentős alakja. Rá
emlékeztek a rimaszombati Matica slovenská házban is.

Fotó: gecse

* Bár közel egy évet kellett várniuk az utasoknak,
megérkeztek a székek
a vasútállomásra, így
ma már nem kell ácsorogniuk az utasoknak
vagy átmenniük az autóbusz-állomásra. „Speciális székeket szerettünk
Fotó: gecse
volna, amely nem szolgál
hálóhelyül a hajléktalanoknak, s ennek kivitelezése a vártnál jóval tovább
tartott” – tudtuk meg Balogh Mária vasúti elöljárótól.

* Május 11-én 43. alkalommal rendezték meg az
ifjúsági cselgáncsozók Rimaszombati Nagydíját
az egykori Hypernova áruház vásárcsarnokában,
amelyen 11 ország (a hazaiakon kívül Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szerbia, Ausztria, Románia, Szlovénia, Ukrajna, Horvátország,
Bosznia és Hercegovina) 87 klubjának több mint
550 versenyzője vett részt. A rimaszombati Lokomotíva versenyzői közül Natália Gažiová arany-,
Jakab Dániel ezüst, míg Balog Róbert bronzérmet
szerzett, addig a TJ Mladosť Relax versenyzői közül
Danyi László és Ďurica Adam állhatott fel a dobogó legfelső fokára, Csernok Eszter, Natália Golianová, Lea Megelová, Durec Jakub, Müller Anton,
Očenáš Martin és Martin Zvara ezüstérmet szerzett,
míg bronzérmet Olívia Martinková, Martin Molnár,
Kiss Natália, Bibiana Očenášová, Dominik Štúrik,
Bodor Kornél, Ďurčo Filip és Lukáš Zvara szerzett.

* A városnapi ünnepségek és kísérőrendezvények keretében az idén sem maradt el a
város polgármesterének vándorserlegéért vívott nemzetközi nyílt sakkverseny. Ezúttal
44 bel- és külföldi versenyző ült asztalokhoz, köztük az a Magyarországról érkező Ligárt Tamás, aki egykoron Rimaszombatban ismerkedett a sakkjáték tudományának első
fogásaival. A svájci rendszerű kilenc fordulós lebonyolításban zajló csatározás favoritjaként magabiztosan tudott győzni, hisz mindössze egyszer remizett, így 8,5 pontjával
magabiztosan győzött. A második helyen 6,5 ponttal követte őt Mario Garban, míg a
harmadik helyen a szintén magyarországi Koltányi Imre végzett 6,5 ponttal. A legjobb
rimaszombati versenyző, Okos Sándor a negyedik helyen fejezte be a versenyt 6 ponttal.
A baráti légkörben zajló, mindvégig izgalmas verseny különdíjait a legjobb ifi, szenior,
klub-játékos és női versenyző is átvehette.
- plg –

Fotó: gecse
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Képviselőink: Figei Tibor

Figei Tibor neve – bár
újoncnak számít a városi képviselők körében –,
nem ismeretlen Rimaszombat és a régió polgárai előtt, hiszen egy japán
küzdősport, a chanbara
nevét írta be a rimaszombati köztudatba, amikor
három évvel ezelőtt Tokióban világbajnoki címet szerzett. Azóta szülővárosában az egyik legnépszerűbb sportág lett a
chanbara, amelynek a legújabb eredménye két
ezüst- s egy bronzérem a minszki Európa-bajnokságon. A rimaszombati hármas körzetben
(Rima-lakótelep, Kishonti út) szerzett mandátumot a Most-Híd színeiben 620 szavazattal.
Figei Tibor értelmiségi családból származik,
édesapja építészmérnök, édesanyja a mai napig
tanít a magyar tannyelvű speciális alapiskolában,
s tanárnő a lengyel származású felesége is. Fia, az
ötéves Tamás, már szintén elsajátította a chanbara alapjait. Ő maga tanárként dolgozik a tornaljai
Szakközépiskolában, ahol angolt és németet tanít.
Mivel érdeklik a város közügyei, Tibor elfogadta
Radovan Ceglédy polgármesterjelölt felkérését, s
mintegy kéthónapos gondolkozás után csatlakozott a többnyire hozzá hasonló korú, fiatalokból
álló csapatához. Ahogy mondja, bizonyos ügyeket
látva, elégedetlen volt a jelenlegi helyzettel, s úgy
gondolta, sokkal többet is el lehetett volna érni,
mint amennyire telt a város jelenlegi vezetésétől.
„Tanár vagyok, de egyúttal élsportoló is, sok-sok
sikeres versennyel a hátam mögött, s úgy látom,
hogy az elmúlt években pont ezek a területek szorultak háttérbe városunkban” – magyarázza Figei

Tibor, miért is vállalta, hogy a tanári munkája, a
sporttevékenysége és a családja mellett beszáll a
városi politikába. Nem igazán érti azt sem, a város miért nem használja ki sokkal célszerűbben és
célratörőbben az EU-s projekteket és pénzszerzési lehetőségeket, ugyanis az elmúlt nyolc esztendőben Kurincon, a Városkerten és az aszfaltozáson kívül minden más háttérbe szorult.
A városban gondok vannak a tisztasággal és a
renddel is, amelyről Figei szerint nem az aluldimenzionált Városi Közterület-fenntartó Vállalat
tehet, amelynek szerinte sok olyan munkát is fel
kell vállalnia, amely normális esetben nem tartozna a feladatkörei közé. Sok létesítményben elöregedett már a technika, lásd. a Téli stadiont vagy a
fedett uszodát, ahogy a Városi Közterület-fenntartó Vállalat is). Gondot okoz a munkanélküliség is,
új befektetőket kell mielőbb a városba csalogatni. Lapzártánk után került beterjesztésre az általa
jegyzett új sportkoncepció is, amely támogatná a
városban működő sportegyesületeket, s amelynek
jóvoltából igazságosabban kerülnének elosztásra
a városi támogatások is. „Szeretnénk szakmai,
tisztességes és átlátható döntéseket hozni” – teszi
hozzá Figei, aki szerint a legtöbb iskolai sportlétesítmény rossz állapotban van a városban, amelyek sürgős felújításra szorulnak, hisz elsősorban
az óvodában és az iskolában lehet és kell megfogni a fiatalokat, s lekötni őket. „Az egészségügy,
az oktatásügy és a sport területén kell befektetni,
hisz csak az egészséges és tanult ember tud segíteni a közösségének” – vallja a 37 éves képviselő, és a chanbara szülőhazáját, Japánt hozza fel
példaképként, ahol ezt már rég megtanulták, és
Közép-Európával összevetve, nagyságrendekkel
többet invesztáltak a sportba és az egészségügy-

be. Ami a saját körzetét illeti, a tisztaságot és a
közbiztonságot tartja a legfontosabbnak, de szeretne új játszóteret, több zöldövezetet, parkolóhelyeket és kutyasétáltató helyet is kialakítani.
Rákérdezek, az első hónapok vitáit látva, hogyan
értékeli a jelenlegi képviselő-testület munkáját
és együttműködését a polgármesterrel, amely
korántsem tűnik zökkenőmentesnek. „Sokan azt
hiszik, regionális politikusnak lenni egyenlő a
méznyalással, de ez egyáltalán nincs így. A testület még csak ismerkedik egymással és a város
vezetésével, hisz, ha megnézzük, bekerült a testületbe jó pár fiatal, akiknek nem is olyan könnyű
megtalálniuk az utat az idősebb képviselőkhöz és
a polgármesterhez. De vannak témák, amelyekben azonos a véleményünk, bizonyos témákban
már közeledtek az álláspontok, s ugyan nem vagyok romantikus alkat, de szilárdan hiszem, hogy
megtaláljuk a közös hangot, hisz mindannyiunknak egy végső célunk van, városunk fejlesztése.
A mostani ülések már sokkal kultiváltabbak,
lényegretörőbbek, s mindent megteszünk azért,
hogy három év múlva egy modernebb, sok-sok
fejlesztésen átment várost adjunk át az utódainknak” – összegzi elképzeléseit Figei Tibor. Ami
pedig a sportot illeti, a Falcon adott otthont a
chanbarának, s az idei minszki Európa-bajnokságon – ahol már szövetségi kapitányként is részt
vett –, két rimaszombati fiatal tehetség, Lukáš
Kurek és Tomáš Kuvik is remekül szerepelt, hisz
egy ezüst-, s egy bronzérmet hoztak haza, mégpedig úgy, hogy sérülés miatt Dávid Laura, – aki
tavaly a tokiói világbajnokságon bronzérmet szerzett –, nem is tarthatott velük.

Molnár Zsuzsát is díjazta a Femine Fortis
A Femine Fortis – Erős Nők Példakép-díjára a 2019es esztendőben is több jelölés érkezett. Az idei díjátadóra ugyancsak Füleken került sor. Perbenyík
község református lelkésznőjét, Szabóné Kozár Évát
ismerték el a Példakép-díjjal. Különdíjban pedig
Bauer Edit és posztumusz Molnár Zsuzsa részesült.
Molnár Zsuzsa Csákányházán született, a Füleki
Gimnáziumban
érettségizett, a Losonci Pedagógiai
Szakközépiskolában szerzett további oklevelet. Nevelőnőként, majd később
a Ragyolci Kultúrotthon
igazgatójaként
dolgozott,
illetve a Szövetség a Közös
Célokért (SZAKC) társulás
losonci majd rimaszombati munkatársa volt. 2009-től
haláláig, 2018-ig az MKP Rimaszombati járási titkáraként tevékenykedett. „Zsuzsát mindannyian nagyon
kedveltük, áldozatkészsége és segítőszándéka határtalan
volt” – jegyezte meg a díjátadó ünnepségen Kiss Beáta, miután ismertette a beérkezett jelöltek életpályáját.
Molnár Zsuzsa nagyon sok nő példaképe lehet. „Bármikor, ha gondunk volt, s annak ellenére, hogy az ő élete
sem volt egyszerű, mikor hozzá fordultunk, segített, vigasztalt és biztatott minket” – mondta Neszméri Tünde,
aki a SZAKC-ban és az MKP-ban is munkatársa volt.
A Femine Fortis Példakép-díjára kollégái, az MKP-s
titkártársai jelölték. Munkásságát Bauer Edit, a társulás
tiszteletbeli elnöke méltatta. „Akkor került a párthoz,
mikor a legnagyobb szükség volt rá. Rendkívül megbízható volt, mindig helyben volt, s mindenre odafigyelt.

A lelkét tette ki azért, hogy ahol ő van, az emberek jól
érezzék magunkat. Napi listáján mindig a párt feladatai,
gyerekei, unokái voltak az első helyen, saját magát sokszor még az utolsó helyről is kihagyta. Bár betegségeiről soha sem panaszkodott, gyengélkedve is az irodában
ült, s széles mosollyal, jókedvűen, friss kávéval fogadta
a hozzá betérőket. A helyi szervezetek elnökeivel, de a
fiatalokkal is jó kapcsolatot ápolt. Mindenkit ismert, aki
a pártunk számára fontos volt. Ha kellett egy telefonszám, elérhetőség, naprakész volt. A járási, de sokszor
a helyi rendezvények is elképzelhetetlenek voltak nélküle, s az utóbbi években ott volt minden fesztiválon és
magyar bulin, hogy segítse a Gömöri Ifjúsági Csoportot
is. Lelke volt a Rimaszombati MKP járási elnökségének, megbízható segítőtársa Auxt Ferenc járási elnöknek” – emlékeztetett Bauer Edit.
Az elismerést Auxt Ferenc, a Magyar Közösség Pártja
Rimaszombati járási elnöke vette át. „Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Zsuzsának kilenc éven át
közvetlen munkatársa lehettem. Igazi támaszom volt,
mindig lelkesített. Ő volt az a nógrádi, aki a legtöbbet
tudott a gömöriekről. Ugyanúgy szerették Gömörben,
mint idehaza. Egy nagyon értékes embert veszítettünk
el benne, s a mai napig egy nagy űr van a lelkünkben
és szívünkben, innen
is azt kívánom, hogy
nyugodjon békében.
Nagy szeretettel gondolunk rá” – mondta
Auxt Ferenc.
Kép és szöveg: Pósa
Homoly Erzsébet
(www.felvidek.ma)

jdj/amb
* A Magyar
Tudományos
Akadémia
191. közgyűlése
Simon
Attilát, a Fórum Kisebbségkutató
Intézet igazgatóját az MTA külső
tagjává választotta.
A bátkai származású Simon Attila a
Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója és egyúttal aSelye János Egyetem Tanárképző Kara Történelem
Tanszékének vezetője. 2016-ban Simon Attila kapta az Arany János-díjat, mellyel a Magyar Tudományos
Akadémia minden évben egy határon
túl élő magyar kutató kiemelkedő
tudományos tevékenységét díjazza.
Szakmai érdeklődésének középpontjában elsősorban a szlovákiai magyarok két világháború közötti története
áll. Kutatásai során részletesen foglalkozott a szlovákiai magyarok első
bécsi döntés előtti magatartásával
illetve a korabeli kormánypárti magyar politika kérdésével, de a szlovákiai magyarok 1956 során tanúsított
magatartásával is. Tavaly jelent meg
Tóth Lászlóval közös monográfiája
Szent-Ivány Józsefről, a két világháború közötti korszak egyik legjelesebb, bejei származású politikásáról.
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Sulibuli a Kereskedelmiben

Igen, tényleg volt bál! A diákparlament,
amelynek immár két éve én is tagja vagyok,
sok éves kimaradás után 2019-ben újra megrendezte a Rimaszombati Kereskedelmi Akadémia Sulibuliját.

Teljesen őszintén, jó magam
sem
hittem
benne, hogy ez
tényleg
létre
fog jönni, mivel teljesen új
csapat szervezte velem, akik
még ez előtt
nem csináltak
ilyet, ahogy én
sem.
Szóval
teljesen új volt

ez a dolog számunkra! Féltünk is tőle, mivel ez
rettentően nagy felelőség, sok munka, stressz,
viták, szaladás, szervezés. De a szervező csapatunk nagyon összehangolódott és ezeket a marha
nagy dolgokat, tennivalókat fel sem vettük. A
zenéről diáktársaink gondoskodtak, név szerint:
Balog Tamás (IV.C), és Juhász Bence (IV.C),
akik nagyon jól végezték dolgukat! A bulin 98
résztvevő volt, amit el sem akartunk hinni, mivel
az előző években csak 10-15 érdeklődő volt. S
idén 98! Szerintem ez hatalmas siker, már csak
ez a szám is magában, hogy ennyi érdeklődő lett,
és ennyi diáktárs mulatott, bulizott együtt!
A bulit magyar nyelven Kisantal Mária tanárnő,
míg szlovák nyelven pedig Mišuráková Mária
tanárnő nyitotta meg. Fele-fele arányban voltak
a szlovák- és a magyar diákok. Itt is, mint minden buliban rengetek tombola volt, amit ezúton
is köszönünk mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy örömöt és egy kis mosolyt csaljunk

egy-egy nyertes diáknak, tanárnőnek az arcára.
A hangulat fergeteges volt! Képzeljétek csak
el, egy gyönyörűen kidíszített terem, gyönyörű
diákok, akik szebbnél-szebb ruhákban voltak, s
akik a jobbnál is jobban táncoltak, hangulatos
bulifények, bomba zenék, minden nagyon jó
volt! Te, ha ezt olvasod és nem voltál a buliban,
rettentően sajnállak és sajnálhatod magad te is!
(Viccelek, fel a fejjel, jövőre is készül valami,
csak annyi, hogy lemaradtál a nagy berobbanásról.) A vacsora szintén nagyon finom volt. Az est
női házigazdája Kostková Vanesa (II.A) volt, aki
szlovák nyelven vezette a bulit mellettem, aki
magyarul.
Szerintem, ezt a sulibulit sikernek könyvelhetjük
el. Sok diák/tanárnő volt, akik jól érezték magukat és akkor nekünk az volt a legfontosabb,
mivel az egész rendezvénynek a célja ez volt! A
buli kb. hajnali fél háromkor fejeződött be, s a
többség elégedetten ment haza pihenni.

Határtalanul boldogok voltunk
A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziummal a Határtalanul elnevezésű projekt keretében egy hetet töltöttünk
Budapesten.
A délelőttök folyamán szakmai előadásokon vettünk részt és a budapesti
diákokkal közösen prezentációkat készítettünk. A szakmai dolgok mellett
jutott idő szórakozásra is. Délutánjainkat tartalmas és felejthetetlen programokkal töltötték ki. Ellátogattunk az Országházba, megtekintettük a Bazilikát, sétáltunk a Margitszigeten, voltunk a Hősök terén, megcsodáltuk
Vajdahunyad várát, felmentünk a budai várba, gyönyörködtünk a Mátyás

templomban, hajókáztunk a Dunán, verset
mondtunk az Üllői úton, és nagyon vártuk az
utolsó esti programot – a meglepetésprogramot, ami egy koncert volt. A legtöbb diáknak
a legkedvesebb élményt az ún. szabadulószoba
nyújtotta, ami egy örök élmény maradt mindenki számára. Fantasztikus hét volt. Reméljük
lesz még ilyen kirándulásban részünk.

• Május 16-án Feleden került megrendezésre a XXVI. Regionális Gyermek Folklórfesztivál, melyen a Tompa Mihály Alapiskola tanulói is részt vettek. Az ifjú táncosok
különböző csoportfoglalkozásokon mulatták az időt, mint pl. tánc- és énektanulás,
valamint gyermekjátékok
• A Magyar Honvédelmi Sportszövetség szervezésében a 2019-es
évben ismételten megrendezésre
került a Bátrak Ligája elnevezésű
iskolai vetélkedősorozat. Idén első
alkalommal lehetőség nyílt arra,
hogy külhoni magyar oktatási intézményben tanuló diákokból álló
csapatok is megmérettethessék tudásukat és ügyességüket. Mivel a
Magyar Országgyűlés a 2019-es évet Rákóczi-emlékévvé nyilvánította, a szervezők a
Bátrak Ligája vetélkedősorozat tematikáját II. Rákóczi Ferenchez illesztették, ezáltal
az eseménysorozat a következő elnevezést kapta: Bátrak Ligája – Rákóczi Kupa.
A vetélkedősorozat magyarországi és külhoni alapfokú köznevelési intézmények 7. és
8. osztályos tanulóinak részvételével került megrendezésre. Az iskoláknak nyolc fős
csapatot kellett összeállítaniuk azzal, hogy a csapat tagjai közül minimum két főnek
lánynak kellett lennie, s akik az alábbi versenyszámokban csaptak össze: akadálypálya leküzdése célba dobással kiegészítve, falmászás, sor és váltóverseny, lézeres lövészet, villám tájékozódás, vívás, íjászat, távirányítós járművezetés, erőpróba, elméleti
II. Rákóczi Ferenc kora, élete, munkássága. A Tompa Mihály Alapiskola csapata a 3.
legjobb külhoni csapatként a 7. helyezést érte el.

Galamb Krisztián (II.C) beszámolói
• Kassán rendezték meg a SOČ
(Állami Szakképzési Intézet) országos versenyének 41. évfolyamát Kassán, amelyen részt vett
a Krasko Gimnázium két diákja,
Széplaky Nikolett és Pataky
Sándor András is, akik a Baktériumok előfordulása kőzetekben
a Rimaszombati járásban című
munkájukkal a második helyen
végeztek.

• Áprilisban immár 20. alkalommal Kassa adott helyet a
Szép Magyar Beszéd verseny országos döntőjének,
mely a Márai Sándor Magyar
Tanítási Nyelvű Gimnázium
és Alapiskolában került megrendezésre. A Tompa Mihály
Alapiskolát az I. kategóriában Lukács Lidia (4.a), a II. kategóriában Csikfejes Ádám és
Bodor Karolina (9.a) képviselte.
Az I. kategóriában 15 versenyző közül Lukács Lídia a 4. helyen
végzett. A II. kategóriában 17 versenyzőből, Csikfejes Ádám a
6., Bodor Karolina a 7. helyen végzett.

* Az Ivan Krasko Gimnáziumban az idén sem feledkeztek meg a 14 éve elhunyt Martin
Sucháčról, az iskola egykori diákjáról. Nem maradhatott el a már hagyományos véradás
(huszonheten adtak vért), ahogy megrendezték a kispályás focitornát is, amelyet a hazai csapat nyert meg a nagykürtösiek, a nagyrőceiek és az egriek előtt. A torna legeredményesebb
góllövője Csabay Erik, a legjobb kapusa Kristián Gregor lett (mindketten a hazai csapatból),
míg a torna legjobb játékosának a nagykürtösi Samo Kulichot választották.
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Sissi és a Maduar volt a sztár a Múzeumok éjszakáján

A

lig maradt el a 2011-es rekordtól a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum a Múzeumok és
Galériák Éjszakáján. Amíg nyolc
évvel ezelőtt 808 látogatót regisztráltak, az idén 747 érdeklődő váltott jegyet, s ez bőven meghaladta
a tavalyi 548-as látogatottságot. A
legnagyobb érdeklődés a két új kiállítást (Sissi és Maduar) kísérte,
de rekordgyorsasággal elfogyott
a murányi töltött kalács és a Maduar szabadtéri koncertjére is sokan voltak kíváncsiak. Ez utóbbin
felléptek Páko Mária tanítványai
is.
747 látogató volt kíváncsi az idei
Múzeumok és Galériák Éjszakája rendezvényeire a rimaszombati
Gömör-Kishonti Múzeumban. A
Gömör-Kishonti Múzeum már 15.
alkalommal csatlakozott a népszerű
kulturális kezdeményezéshez. Az
idei év látogatottsága alig maradt
el a 2011-es csúcstól, amikor 808
érdeklődő volt kíváncsi a speciális
ünnepi kínálatra. Két új kiállítás
nyílt a rimaszombati múzeumban.
Az egyik a Maduar zenekar 25 éves
történetét mutatja be. A szeptember
15-ig látogatható kiállítást a rimaszombati zenekar tagjai nyitották
meg, akik rövid ízelítőt is adtak legnagyobb slágereikből a múzeum udvarán, majd a szabadtéri színpadon

mutatkoztak be, ahol az együttes
legnagyobb slágerei is felcsendültek. A koncerten ifjú rimaszombati
tehetségek is lehetőséget kaptak a
bemutatkozásra, így Páko Mária tanítványai is. A másik új tárlaton (ez
június 16-ig látogatható) Erzsébet
királyné – Sissi ruháinak replikái
tekinthetők meg. A Czédly Mónika gödöllői szabóműhelyében készült kosztümöket és ruhákat már a
megnyitón nagy érdeklődés övezte,
a rendezvény ideje alatt ez volt az
intézmény leglátogatottabb terme
– tudtuk meg Elena Lindisovától, a
múzeum munkatársától. Boris Németh élő tárlatvezetésével várta a látogatókat a Városi Galéria, ahol egy
alkalmi zenekar is bemutatkozott
Martin Horváth vezetésével.
A Füleki Vármúzeum 12. alkalommal csatlakozott a Múzeumok és
Galériák Éjszakája nevezetű ös�szeurópai kezdeményezéshez. Az
érdeklődőket itt is gazdag program
várta, előbb a Városi Honismereti
Múzeumban nyílt meg A múzeum
régi-új kincsei című kiállítás, amely
az intézmény új gyűjteményi tárgyait mutatja be. Az utóbbi hat év
szerzeményei között több ritka, a
város múltjával összefüggő történelmi, néprajzi és régészeti jellegű
tárgy szerepel, melyek közt mindenki talál kedvére valót. A vár Be-

bek-tornyában nyílt meg a Vámügy
története című kiállítás, amely több
szlovákiai és magyarországi intézmény szervezésében valósult meg.
A nem mindennapi tárlat a vámügy
történetét mutatja be a kezdetektől
a 21. századig. Az ország területén
folytatott vám- és adószedés folyamatát ismertető kiállításon vámtisztviselők korabeli egyenruhái és munkaeszközei találhatók, de jelenkori
lefoglalt tárgyak – csempészáruk és
törvénytelenül behozott termékek is
kiállításra kerültek. Ezen kívül, a látogatók megtekinthették a múzeum

A hónap műtárgya júniusban:
Tanácsköztársasági Emlékérem 1919 - 1969
A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum látogatói júniusban az állandó
honismereti kiállítás keretén belül a Magyar Tanácsköztársaság (19191969) emlékérméjét tekinthetik meg. Az emlékérme június 30-ig lesz
látható a Hónap műtárgya nevű prezentációs tevékenység keretén belül,
mely a gazdag múzeumi gyűjtemény kiegészítését szolgálja.
Az első világháborút követően a Csehszlovákia és Magyarország közötti Gömört érintő megyei területrendezés kérdésköre kapcsán 1918 és 1920 között
némi remény csillant fel a vármegye területének egybentartására a Tanácsköztársaság kikiáltása után. Itt állt elő az a paradox helyzet, hogy míg a világháború idején nem vált
aktív harcterületté Gömör, addig az 1919. március 21-én megalakult Magyar Tanácsköztársaság
ideje alatt néhány hétig igen. Folyó év április 27-én a cseh-szlovák hadsereg egységei átlépték az
ideiglenes demarkációs vonalat és támadást indítottak a Tanácsköztársaság ellen. Az intervenciós
csapatokkal szemben megindult Magyar Vörös Hadsereg 1919 májusában fokozatosan a vármegye majdnem teljes egészét visszafoglalta, a helyi lakosság pedig – a baloldali szocialista eszméket figyelmen kívül hagyva – az anyaországhoz való visszacsatolás reményében üdvözölte őket,
vagy beállt közéjük. A Vörösök észak felé indították meg a támadást és sikerült visszanyomniuk
az ellenséget a Tiszolc-Jolsva-Rozsnyó települési láncig. Rimaszombat megyeszékhelyre május
31-én vonultak be, melyre az alispáni hivatal rögtön beszüntette hivatali tevékenységét. Nyolc
nappal később mind a csehszlovák csapatok, mind a hivatalnoki gárda elhagyta a várost. Gömör-Kishont vármegye és az egykori megyeszékhely ez idő tájt Direktórium felügyelete alatt
állt. Rimaszombatban a 39. dandárparancsnokság székelt, a közigazgatást a városi Munkástanács
irányította Rothbard Emil katonai városparancsnok vezetésével. A város politikai életét a Magyar
Kommunista Párt szervezete diktálta. A területi sikereket nem sokáig élvezhette a magyar fél:
még folyó év júniusában válaszreakcióként megszületett Clemenceau jegyzéke, melyben a francia miniszterelnök végérvényesen kijelölte Magyarország határait, s megkezdődött az ismételt
cseh-szlovák területfoglalás. A Magyar Vörös Hadsereg utolsó egységei július 5-én hagyták el
Rimaszombatot, .
Az esemény emlékére 1969-ban, a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfordulója alkalmából a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Tanácsköztársaság kérészélete alatt aktív
tevékenységet folytató párttagjainak – határon innen és túl – ún. Tanácsköztársasági Emlékérmet
adományozott lojalitásuk elismeréseként. Ennek egy példánya ma a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum történeti gyűjteményét gazdagítja.
Kerényi Éva, a Gömör-Kishonti Múzeum történésze

állandó kiállításába került ajnácskői
zafírokat is, amelyekről Ozdín Daniel tartott előadást. Az est folyamán
látogatható volt a várhegy alatti légvédelmi óvóhely is, bemutatkozott a
Pénzügyi Igazgatóság Díszőrsége, a
Železiarne Podbrezová fúvószenekar és a Traditional Dixie Stompers
is. A várudvarban keresőkutya-bemutatót tartottak, s levetítették a ´44
karácsonya, avagy minden december új májust ígér című dokumentumfilmet is.
jdj, fotó: gecse és a szervezők

Játsszon a Tompa Mihály Könyvesbolttal!

Májusban
is folytatjuk játékunkat a rimaszombati
Tompa Mihály Könyvesbolttal.
Akik válaszolnak
a kérdésünkre, s a választ
beküldik valamelyik elérhetőségünkre (Gömöri Hírlap
Szerkesztősége, Svätopluk u.
9., 979 01 Rimaszombat vagy
gomorihirlap@rimavskasobota.sk), azok között tízeurós
könyvutalványt sorsolunk ki,
amelyet június végéig vásárolhatnak le a könyvesboltban.
A bolt májusi sikerlistája:
1. Anna Todd: Mielőtt
2. Anna Todd: Miután
3. Anna Todd: Miután összecsaptunk
4. Anna Todd: Miután elbuktunk
5. Anna Todd: Miután boldogok leszünk
6. Leslie L. Lawrence: Az
üvegpadlós függőhíd kolostora

7. Borsa Brown: Gyalázat és
szenvedély
8. Wilbur Smith: Courtney háború
9. Robert Galbraith: Halálos
fehér
10. Rachael Lippincott: Két lépés távolság
Áprilisi kérdésünkre (110 éve,
1909 május 5-én született a
XX. századi magyar irodalom
egyik legjelesebb költője, aki
gömöri gyökerekkel is rendelkezik, s nevét egyik gömöri
településünkről
eredezteti.)
természetesen Radnóti Miklós
volt a helyes válasz. Sorsolással 10 eurós könyvutalványt
nyert Varga János rimaszombati olvasónk.
Májusi játékunk: 100 éve,
1919 június 20-án hunyt el a
magyar képzőművészet egyik
legkülönlegesebb tehetsége,
akit szoros szálak fűztek régiónkhoz, hisz évekig volt patikus Gácson. Ki ő?
A helyes válaszokat június 14ig várjuk! Ne feledjék, a könyv
mindig értékes ajándék!

Gömöri Hírlap
Cerovský Erzsébet*
Köszöntő
Legyen neked sok öröm az életedben,
béke, nyugalom legyen benne bőven.
Ne nézzél hátra, csak mindig előre,
kívánok sok szépet egész életedben.
Jobb jövőért tekintve nézzél fel az égre,
sok ínséges év után legyen remény végre.
Jusson szerencse, boldogság az életedbe,
legyél továbbra is jó egészségben.
Legyen csodaszép a további életed,
hit, remény, hála töltse be a szívedet.
* A rimaszombati idősek otthona lakója
• Békéscsabán, a Szeberényi
Gusztáv Adolf Evangélikus
Gimnázium lelkes tanárai és diákjai szervezték meg a Rákóczi
Szövetség égisze alatt a Gyúrjuk körbe a Kárpát-medencét! elnevezésű rendezvényt. A
Kárpát-medence minden szegletéből, többek között Csapról (Kárpátalja), Nagyváradról (Partium), Balassagyarmatról, Budapestről, Mezőberényből és Rimaszombatból érkeztek
vendégek a kolbász fővárosába. A Tompa Mihály Református Gimnáziumot
Borbás Réka, Boros István, Csank Mátyás, Valacsay Levente és Sebők Attila képviselték, akik csabai kolbászt és szilvalekváros papucsot készítettek,
de részt vettek egy remek hangulatú ismerkedési esten, másnap pedig megismerkedtek a szervező iskolával és Békéscsaba nevezetességeivel.
• Az idei tanévet is koncerttel zárta a
rimaszombati Művészeti
Alapiskola zenei tagozata.
• A 39. Zenei Tavasz keretében került sor a Fiatal
Tehetségek Fórumára,
amelyen az idén Juliana
Čarnoká (zongora), Korcsog Ádám, Pataky Alexandra (ének) és Reichel
Évamária (fuvola) mutatkozott be. Zongorán közreműködött Daniel Motyka
és Eva Čarnoká.
• Igó Aladár
lovagi
emlékoszlopát
avatták fel a
Kultúra Lovagrendje Emlékparkjában Aranyosapátiban
az Aranyosszigeten.
• A Nyílt Társadalom Alapítvány
15. alkalommal
adta át újságírói
díjait. A legjobb
kommentár kategóriában a győzelmet a losonci Balog Beáta, a Sme
napilap
főszerkesztője szerezte
meg.
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• Losoncon rendezték az erőemelők szlovákiai bajnokságát,
amelyről a füleki klub képviselői
sem hiányozhattak. Sajkó Ferenc a
tapasztalt Deme Krisztián és Péter Csaba mellett több újoncnak
(Adam Berky Kalocai Norbert,
Péter Roland és Szilvia Šuhajová) is lehetőséget biztosított, akik
éltek is a felkínált lehetőséggel.
A füleki versenyzők öt arany-,
egy ezüst és egy bronzérmet szereztek. Deme Krisztián új nemzeti rekorddal
lett első. A klubok versenyében a fülekiek a harmadik helyen végeztek. Május
21-én a magyarországi Tiszakécskén rendezték az idei Európa-bajnokságot,
amelyen Deme Krisztián vett részt, aki ezüstérmet szerzett.

• Pozsonyba, majd Bécsbe vándorolt a Pósa Lajos, a mesekirály címet
viselő vándortárlat. Pozsonyban a megnyitón
Dinnyés József daltulajdonos működött közre.

• Olmützben tartották
a WDSF International
Open Adult Latin versenyt, amelyen a rimaszombati Baka Tamás
párjával, az almágyi Farkas Orsolyával az ötödik
helyen végzett.

• Népdalgyűjtő körúton járt régiónkban Agócs Gergely
és Pusko Márton.
Agócs Feleden A palóc népcsoport eredete
ls hagyományos kultúrája címmel előadást is tartott.
Összeállította: jdj,
fotó: gecse és
a szervezők

hu.rimavskasobota.sk
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Május 31:
Hárfa és hegedű
a 39. Zenei Tavasz programján
Május 31-én, pénteken
19.00 órától a rimaszombati
katolikus templomban folytatódik a 39. Zenei Tavasz.
Michal Matejčík hárfa- és
Lucia Harvanová hegedűművész mutatkozik be.
Jelenleg mindketten Bécsben
működnek, s Rimaszombatban szólóban és kettesben is
hallhatják őket. Többek között Miramontes, Bach, Saint-Saens és John Williams

művei csendülnek fel.
Belépő 3 € (A Zenebarátok Köre tagjai 2 eurót fizetnek).

Június 01.:
Ismerős Arcok koncert Tornalján
Az
Ismerős
Arcok zenekar
ad
koncertet
Tornalján,
a
Zoltán-kertben
június
elsején, szombaton
21.00 órai kezdettel. Az Ismerős Arcok előzenekara 19.00 órától a Mátrix Zenekar lesz, míg 23.00
órától a Farkas Family Band lép fel.
Jegyek a rimaszombati és tornaljai Tompa Mihály
könyvesboltokban kaphatók 12 eurós áron.

Június 15.:
Ismét megnyílik a Serkei Gépmúzeum
A hagyományokhoz híven
az idén is megnyílik a Serkei Gépmúzeum (149-es
házszám). Június 15-én,
szombaton 09.00 órától szabadtéri hálaadó istentisztelettel indul a rendezvény, ezt
követi 10.00 órától a gépek
elindítása.

Június 06:
Homokkal rajzolt mese
A Színház és a Gyerekek
országos színházi fesztivál
keretén belül az orosz Eva
Aibazova homokanimációját
is megnézhetik, aki az Alice
a csodák országában című
klasszikus történetét mutatja
be homokkal rajzolva. Lewis
Carroll meséjét június 6-án,
csütörtökön 17.00 órától nézhetik meg a rimaszombati
Városi Művelődési Központ
színháztermében. A belépő 1 euróba kerül.

A meghívott vendégeket
szeretetvendégségre várják,
amelyen kötetlen beszélgetés
keretében lehet eszmecserét
folytatni a régi mezőgazdasági gépekről.
Bővebb infó: ifj. Pohóczky Béla (tel.: 0908/572 084)

Június 22-23.
Kirándulás Csontváry nyomában
A losonci Phoenix Lutetia Polgári Társulás Csontváry nyomában címmel kétnapos autóbuszos kirándulást szervez június 22-én és 23-án (szombat és vasárnap).
Jelentkezni június 18-ig lehet.
Első nap indulás Losoncról (érdeklődés esetén az autóbusz Rimaszombatban is
megáll), látogatás Kisszebenben, Iglón és a Tarajka-völgyben. Vacsora és szállás
Kakaslomnicon.
Másnap indulás Selmecbányára és Gácsra. Érkezés Losoncra kb. 18.30 órakor.
Részvételi díj 55 €, az ár tartalmazza az autóbusz költségeit, az illetékeket, a szállás
költségeit, egy-egy vacsorát és reggelit, az idegenvezető költségeit.
Bővebb infó: 0917/290 998, 0905/176 343

Június 28-29:
IX. Balogvölgyi Rockfesztivál Nagybalogon
Június 28-án és 29-én, pénteken és
szombaton rendezik meg a IX. Balogvölgyi Rockfesztivált a nagybalogi focipályán. Napijegy 10 €, bérlet elővételben
12 €, helyszínen 15 €, gyerekeknek 6-14
éves korig 5 €, 6 éves kor alatt ingyenes,
nyugdíjasoknak és mozgáskorlátozottaknak pedig 1 €. Jegyek elővételben
kaphatók a rimaszombati Tompa Mihály könyvesboltban.
Egésznapos programok
Balogvölgyi szabadegyetem,
Gyereksarok, Hagyományőrzők
Könyvbemutató
Tóth Zoltán: Révülés
Bővebb infó: Tóth Zoli
(0949/038 872)

Program:
Június 28. (péntek)
16.00 Kapunyitás
18.00 Alldevils
20.00 AB/CD
22.00 Republic
00.30 Blues Company

Június 29. (szombat)
18.00 Felvidéki Kárpátia
20.00 Örökség
22.00 Deák Bill Gyula
00.30 Helldiver

Június 04.:
Bozó Ágnes festményei
a Városháza Galériában
Június 04-én, kedden 14.00 órától nyílik
Bozó Ágnes kiállítása Angyalok érintése
címmel. A tárlat július 13-ig hétköznapokon a Városháza nyitvatartási idejében
tekinthetők meg.

Június 16.:
Tóbiás Szidi nyitja
a 2. Szombati Jazztivalt
A 2. Szombati
Jazztival nyitókoncertjének
vendége Tóbiás
Szidi színművész lesz, aki
évek óta járja
Szlovákia
és
Csehország
színpadait és
koncerttermeit zenekarával
(Szidi Tobias
& Band). Tóbiás Szidinek, aki a pozsonyi Astorka Színház tagja, több hanghordozója is megjelent az elmúlt években,
amelyeknek zenéjét Milan Vyskočáni, míg
szövegeit Peter Lipovský írta. De több
Petőfi-verset is elénekelt, ahogy több
dala magyarul is megjelent az évek során.
Utolsó hanghordozója Jolanka címmel jelent meg, ezen található az édesanyjához
magyarult írt dala is. A rimaszombati, Hetedszerelem címet viselő koncertre június
16-án, vasárnap 18.00 órakor kerül sor a
Fekete Sas udvarán. Belépő elővételben 12
€, a helyszínen 15 €.
Jegyek elővételben a Városi Művelődési
Központban, illetve a www.kulturars.sk
internetes portálon kaphatók.

Pegazus alkotópályázat
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága idén
is meghirdeti irodalmi alkotópályázatát
szlovákiai lakhellyel rendelkező alkotók
részére az alábbi kategóriákban (I. kategória: vers, II. kategória: próza). Beküldési
határidő: július 1.
Pályázhatnak önálló kötettel még nem rendelkező szerzők, magyar nyelvű alkotásaikkal. Korhatár nincs. A pályázatra érkezett
munkák mindegyikéhez a felsorolt mentorok egyikének javaslata
szükséges ahhoz, hogy az arra érdemes mű, illetve annak szerzője
a bírálóbizottság elé kerüljön: Hizsnyai Zoltán, Juhász Katalin,
Z. Németh István, Szászi Zoltán, H. Nagy Péter, Baka L. Patrik
Eladó kétszobás kertes ház nem messze Tornalja központjától.
280 m2, ára: 43 500 €. Tel.: 0903/61 52 69, 0918/800 059 GH-43/19
Eladó Nissan Visia, 1,4 motor, 56 kWatt. Tel.: 0915/15 15 46

GH-42/19

Gömöri Hírlap

Újdonságok a gömöri és nógrádi könyvpiacon

Április végén rendezték meg Budapesten a Nemzetközi
Könyvfesztivált, s
pár hét múlva már a
jubileumi, 90. Ünnepi Könyvhét vár
ránk. Bár a szlovákiai magyar könyvkiadás teljesen széteFotó: lovas sett, hellyel-közzel,
magánkiadók jóvoltából jelennek meg könyvek. Az elmúlt hetekben több
gömöri és nógrádi újdonsággal is találkozhattunk, amelyeket most mi is bemutatunk. A kötetek kaphatók vagy megrendelhetők a rimaszombati és a
tornaljai Tompa Mihály Könyvesboltokban.

Bárczi Zsófia: Vidéki lyányok énekeskönyve (Phoenix Library)
A tornaljai Bárczi Zsófia legutóbb 2007-ben jelentetett meg kötetet A keselyű hava címmel, azóta pedig
rendszeresen jelentek meg novellái haza és külföldi
folyóiratokban. Ez utóbbiakból állt össze a most megjelenő kötet. A mágikus realizmus, az intertextualitás
és a finom irónia teszi elbűvölően vonzóvá ezeket a
szövegeket, amelyek olvasását csak azért kénytelen
néha megszakítani az olvasó, mert annyi izgalmas
utalást talál bennük, hogy időnként el kell gondolkodnia felettük! A novelláskötet három részből áll,
melyek azonban minduntalan összefonódnak a helyszínek és a szereplők
által. A szerző nem csak a szereplők, az irodalmi hősök és egyéb ismert és
ismeretlen személyek (mint Don Giovannni, Donna Elvira, Csajághy Laura,
Vörösmarty Mihály stb.) sorsának alakításával szövi kibogozhatlanná, egyben áttekinthetővé a történetek hálóit, hanem magával a szerzőség fogalmával is játszik. Az első rész (Lorenzo Ribera: Amparo Mendoza de Soledad és
más nyomorultak) narrátora például egy fordító, aki egy elveszett kéziratot
próbál lefordítani és jegyzetekkel ellátni, miközben maga a kézirat szerzősége sem biztos, valamint a szerző barátja által itt-ott kiegészített szövegről van szó… A második rész, a Vidéki lyányok énekeskönyve, a harmadik
pedig a Szörnyek könyve, amelyeknek főként női szereplői az irodalom és
az élet útvesztőiben keresik önmagukat, és próbálnak összefüggést találni a
világ működése és saját életük között. S teszi mindezt végtelenül szórakoztatóan és könnyedén, miközben mély emberi dolgokat fogalmaz meg.
A kötetet Szőke Erika illusztrációi teszik még varázslatosabbá.

Antal Barnabás: Ének az emberhez (Könyvműhely)
„Ez a negyedik kötet az előző alkotások folytatása.
Ugyanazon elvek mentén állít emléket az ide született
embernek az ezeréves ősök jogán. Előfordulhat, hogy az
egyes értelmeknél átfedés is fellelhető, mert a berobbant
gondolatok olykor átcsordogálnak. Embereknek állítok
emléket, akik egyszerűségükkel voltak nagyok és fontosak a helyi közösségnek. Nem tolta őket előre sem politika, sem nagyravágyás. A napi gondok megoldásával
csaupán egyszerűen éltek. Mégis alkottak, kövezték az
utat a jövő nemzedéknek. Fenntartva a jogot, hogy úgy
alkotok róluk képet, ahogyan én őket ismertem” – írja
kötetéről a szerző.
Angyal László: Béna község történelme és földrajzi nevei

Angyal László, a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola
magyar-történelem szakos tanára, aki gyerekkorát a Fülek
melletti Bénán töltötte. Új könyvében e község földrajzi neveit
gyűjtötte össze, ahogy megismerhetjük a község rövid történetét is. „Kiadványunk úttörő jelentőségű a község történetében, hiszen annak első monográfiájaként vehetjük a kezünkbe.
A könyv községünkről közöl tudnivalókat, kitérve az annak
határában lévő dűlők neveire és a belterületi nevekre, de foglalkozik falunk történetével, az oktatással, a nyelvi tájképpel,
a néphagyománnyal és a nyelvjárással is” – írja a kötet előszavában Marcinkó Zoltán, Béna polgármestere, a kötet kiadója.
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Tőzsér Árpád: Időcsapdák – Naplók naplója (Kalligram)
A Kossuth-díjas péterfalai származású költő naplókönyveinek ötödik kötete a 2008-2012-es éveket öleli föl.
Az alcím itt is a korábbi kötetekével azonos: Naplók
naplója – azaz a szövegek itt is reflektáltak és utólagosan stilizáltak, ám a korábbi négy naplókönyvben megjelent toposzok (a napi történések, közéleti események,
olvasmányok, egzisztenciális problémák bölcseleti,
történelmi, nyelvészeti stb. szempontú reflexiói) az idős
ember mentalitására annyira jellemző emlékezés mozzanatával is hangsúlyosabbá lesznek.

Foglár Gábor: Ítéletidő (Könyv Guru Kft.)
Losonc, 1918-1919. Sorsfordító események, amelyeket távoli erők indítottak el, de mindenkit érintett.
Két élet, két sors, két történet, amelyek egymás mellett futnak, szorosan összekapcsolódva. Két hivatalnok, akik féltik életüket, munkájukat, szeretteiket.
Ellenállás vagy behódolás? Imre, a folyton lázadó
természetű ember, és Ádám, a nyugodt, családszerető férfi a történelem vihara mellett meg kell, hogy
küzdjön magánélete problémáival, tragédiáival is.
Mire lesznek képesek a hatalmas történelmi erők
sodrásában? Az 1989-es születésű Foglár Gábor
Almágyban tanít a helyi alapiskolában. Írásai történelmi témájúak, egy kis
helytörténeti jelleggel fűszerezve, a Felvidékhez kapcsolódva. Foglalkozását
tekintve tanár. Szabadidejében – az írás mellett – bőrművességgel és íjkészítéssel foglalkozik

Ferdinandy György: Különös boldogság (Magyar Napló)
A gömöri gyökerekkel is rendelkező Ferdinandy
György maga szabja meg az elvégzendő napi írói
feladatát. A fonni, szőni valót magával viszi, amikor
kontinenst cserél, még a repülőtereken sem hagyja elveszni az időt. Visszatérő kétsége, hogy elmondott-e
minden fontosat a „megszelídíthetetlen idegenről” és
a „hazatérés lehetetlenségéről”. Az elszámolás ott van
e könyv személyes hangú – az új és a régi írásokból
szerkesztett – Levél fiaimnak című nyitó fejezetében.
A következő ciklus időutazás. Az életéről mesél: a
háborús évekről, szüleiről, az egykori Fradi-meccsről,
az 50-es évek házibulijáról, ahol két világ ütközik össze. Írásaiból előlobbannak a franciaországi, a trópusi emlékek, majd a közelmúlt képei is, a hazai és
a floridai háttérrel. Fordulatos történetek tükröződnek az olvasók tekintetébe
arról: „Honnan jövünk? Kik vagyunk? Merre megyünk?” Gyanútlan olvasóját az író arra készteti, hogy vele együtt töprengjen: létezik-e harmadik
út. A Forgácsokban részleteiben „takarítja be” mindazt, ami szembejön vele,
aminek örül, amin bosszankodik. Többször szóba kerül az irodalmi élet is.
Igényes gondolati tartalmai mellett a munkához és az élethez kötődő mély
ragaszkodását adja át új könyvével az olvasóinak. Ez utóbbi részben olvashatjuk a nagybalogi Kresnye András Budapestet bemutató kiállítása elé írt
gondolatait is.

Rácz Boglárka: Végpóz (Kalligram)
A füleki származású, most Budapesten élő szerzőnek
korábban négy verseskötete jelent meg. Végpóz című
műve az első regénye. Végpóz. Ahonnan már nincs
tovább. Siker jön, vagy kudarc. Fel lehet lélegezni,
valami végleg befejeződött. Végh Eszter balett-táncosnak készül, szigorú Rendszert alakít ki magának,
hogy a legjobb lehessen, hogy feloldódhasson a súlytalanságban. Végh Eszter szerelmes kamasz, aki szigorú rendszert épít ki a birtoklásra, a prostitúcióból élő
Anna birtoklására. Anna rejtélyes táncos, aki szigorú
rendszert épít ki, hogy kibújjon minden kötöttség alól, bármi is legyen az ára.
Rácz Boglárka kötete a végsőkig vitt rögeszmék felkavaró története. De mi
van a rögeszmék után?

hu.rimavskasobota.sk
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Terceira szigetén jártunk

Az Erasmus segítségével elutazhattunk a világ egyik legszebb szigetére, Terceirára.
Budapestről indultunk Lisszabonba, Lisszabonból pedig Praia da Vitoriára utaztunk, ott tanulhattunk a helyi iskolában.

Santa Cruz

Lehetett
választani,
hová
akarunk menni:
konyhába vagy
pedig felszolgálni.
Én a konyhát választottam, mivel
szerettem volna
többet tanulni a
gasztronómiáról,
hisz a jövőben is
ott képzelem el
magam.

Receptek

A helyi iskolában kaptunk recepteket, amiket
helyben elkészítettünk, s a receptek alapján itthon is el tudjuk készíteni azokat.
Fekete szemű bableves – Black eyed peas soup
Hozzávalók: 63 g krumpli, 32 g fekete színű bab, 5 g
szalonna, 28 g hagyma, 3 g
fokhagyma, 15 g olíva olaj, 2
g só, 1-2 babérlevél
Elkészítése: A babot négy
órát állni hagyjuk a vízben. Ezt követően felforraljuk, aztán hozzáadjuk a babérlevelet, az olíva olajat
és az apróra vágott hagymát. Sóval ízesítjük, aztán
hagyjuk 10 percig míg össze nem fő, aztán meg-

Több helyre is elutazhattunk, amit nagyon élveztem, nagyon szép volt minden és örök emlék marad,
egyedül fürödni nem tudtam sajnos, mivel nagyon hideg volt az óceán.

Bikavidal

Hazaút
Remélem, sikerült egy kis
kedvet adni a főzéshez és a
sütéshez. Nagyon jól érezVacsoráink
tem magam, hisz két hét alatt
Elmentünk vacsorázni a helyi O pes- is rengeteget lehetett tanulni.
cador nevű étterembe, ahol nagyon Május 7-én repültünk haza
finomak voltak az ételek, és megnéz- Szlovákiába, hosszú út volt, de
hettük az étterem borkészletét is.
kibírtuk.

pirítjuk a szalonnát, a kockára vágott fokhagymát
és a hagymát. Hozzáadjuk a krumplit és a pirított
dolgokat, hagyjuk öt percig aztán összemixeljük az
egészet, és tálalhatjuk.
Alcatra – helyi étel marhahúsból
Hozzávalók: 40 g marhacsont, 7 dl vörösbor, 12 g
vaj, 200 g marhahús, 3 g só,
10 g disznózsír, 3 dl fehérbor, 20 g szalonna, 1g jamaicai bors, 2-3 babérlevél
Elkészítése: Kb. négy szeletre vágjuk a marhahúst,
az agyagedényt bekenjük zsírral, aztán hozzáadjuk
a csontokat. Az apróra vágott hagymát, fokhagymát, a szalonnát és a babérlevelet a borssal együtt
beletesszük az agyagtálba, ízesítjük sóval, a tetejé-

re pedig vajat teszünk. Ráöntjük a vörös és a fehérbort, s 180 °C-on mintegy négy órát sütjük.
Dona Amélia – helyi édesség
Hozzávalók: 125 g simaliszt,
3 egész tojás, 2 tojássárgája,
250 g cukor, 10 g fahéj, 70 g
szörplé, 115 g olvasztott margarin, 100 g mazsola, 100 g
liszt, 50 g margarin
Elkészítése: A 3 egész tojást összekeverjük cukorral, aztán mehet a sárgája. Hozzáadjuk az olvasztott margarint, és ezeket jól összekeverjük.
Beletesszük a fahéjat és a szörplét, Lassan összekeverjük, aztán kiöntjük a kisformákba, és a tetejére rárakjuk a mazsolát. Ezt követően már mehet
a sütőbe, ahol 180 °C-os sütőben 30 percig sütjük.

Brindzák Eduárd (Magán Szakközépiskola)

Koktélverseny
A tanárok koktélversenyt
szerveztek, amelyen összemérhettük a tudásunkat, az
első helyezett pedig értékes
díjat nyerhetett. A koktélversenyt meg is nyertem,
Gin tonicot készítettem.

