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Fotó: gecse
Bár a naptár szerint uborkaszezon van, a rimaszombati Városi Képviselő-testület
erről nem akar tudomást venni. Lapunk utolsó megjelenése óta már háromszor üléseztek a testület tagjai, s nyugodtan mondhatjuk, a helyzet fokozódik. A képviselők letörve a polgármester vétóját, újfent elfogadták a költségvetés módosítását, valamint arra
utasították a futballklub vezetését, dolgozzon ki koncepciót a futball további jövőjét
illetően, s augusztus 27-re (kedd) újabb ülést hívtak össze, amelyen a költségvetés
immár harmadik módosításáról döntenének.
Mintegy négyezer nézőt vonzott a rimaszombati szabadtéri
színpadra
Kandráčék
és Kollárék koncertje.

„Újra megtapasztalhattuk a jellegzetes gömöri vendégszeretet” – mondták a 45. alkalommal megvalósult Honismereti
Kerékpártúra résztvevői. Ezúttal ugyanis Gömör-Nógrád
szépségeit fedezték fel, s két keréken a tíz nap alatt, július 26-a és augusztus 4-e között bejárták Ragyolc, Almágy,
Várgede, Rimaszombat, Abafala és Gombaszög környékét.
Az idei Honismereti Kerékpártúrán összesen hatvanan vettek
részt. A legfiatalabb 5 éves, a legidősebb 70 év körüli volt.
Júliusban újabb 13 helyi
termelő kapta meg a Gömör-Kishonti Regionális
Termék védjegyet, köztük
a détéri Csank Tímea is,
aki saját készítésű kerámiatárgyaival érdemelte ki az
elismerést.
A Hosszúréti család kertészetéről. – amely szintén megszerezte a Gömör-Kishont Regionális Termék védjegyet –,
lapunk 5. oldalán olvashatnak.

Fotó: gecse
Nagyon sok fiatal
örülhetett a nyár elején a frissen megszerzett diplomájának.
Az egykor prózamondásban
jeleskedő méhi Pelle
Szilárd Kassán, a
Műszaki Egyetemen,
míg a lapunkban
verseivel is többször
feltűnt abafalai Radics Rudolf Nyitrán
a Konstantin Egyetemen diplomázott.

Július az aratás és a diplomaosztás időszaka is. Az előrejelzések szerint nagyjából átlagos termést hozott az idei év.
Zagiba Tamás felvétele
Amíg a bicikli szerelmesei tájainkon jártak, addig a régió
pedagógusai Petőfi, Arany és Ady nyomában a Partiumban
jártak tanulmányúton.
Bodon Sándor beszámolóját lapunk 9. oldalán olvashatják.

hu.rimavskasobota.sk
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Szakmai fórumot tartottak a mezőgazdászok

Méhészeknek, borászoknak és gyümölcstermesztőknek tartottak szakmai fórumot Rimaszombatban, ahol a gömöri gazdáknak és
vállalkozóknak az előadások meghallgatásán
túl kapcsolatfelvételre és akár üzletkötésre is
lehetőségük nyílt.

A fórum a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. Kassa-i és Rimaszombat-i regionális képviselete, valamint a Gazda
Polgári Társulás szervezésében került megrendezésre. A találkozóra szlovákiai, illetve magyarországi méhész, borász és gyümölcstermelő cégek
kaptak meghívást, melyekkel a gömöri gazdák
négyszemközti tárgyalásokat is lebonyolíthattak,
vagy akár üzletet is köthettek. A vállalkozók és
cégvezetők ezen túlmenően tájékoztatást kaptak
többek között a Baross Gazdaságfejlesztési Program első pályázati körének tapasztalatairól és aktualitásairól. Az eseményt Hanyus Erik, a CED
rimaszombati regionális képviselője nyitotta meg,
aki elmondta, hogy egyrészt azzal a céllal hívták
össze a fórumot, hogy a CED és a Gazda P.T. is
bemutathassa tevékenységét, illetve, hogy szó essék a további gazdaságfejlesztési programokról és
az új lehetőségekről. Másrészt fontos, hogy meghallgassák a gazdák véleményét, s hogy fejlesztés
esetén milyen eszközökre, beruházásokra lenne

szükségük. Ezeknek az információknak a birtokában pedig testre is tudják szabni a fejlesztési
csomagot. Apró Adrienn, a CED exportfejlesztési
igazgatója megerősítette, hogy a fő cél a személyes egyeztetés és a termékek bemutatása, amihez
egy ilyen szakmai előadásokkal bővített rendezvény keretén belül szeretnének teret adni. Ismertette a CED portfólióját, amely a magyar kormány
dedikált exportösztönzési és gazdaságfejlesztéséi
intézménye Közép-Európában. Magyarországon
14 megyeszékhelyen rendelkeznek irodával, míg
külföldön 9 (közép-európai) országban 22 irodával vannak jelen. Ebből 7 iroda van Erdélyben,
és 6 Felvidéken, amelyek közül a kassai és a rimaszombati képviseltette magát a fórumon. Szlovákia aktuális mezőgazdasági helyzetképét Varga
Péter, az MKP mezőgazdasági és környezetvé-

delmi alelnöke, a Gazda Polgári Társulás elnöke
vázolta fel nagyvonalakban, kiemelve, hogy az
agráriumnak jelentős szerepe lehet Dél-Szlovákia
gazdaságfejlesztésében. A mezőgazdaság legfőbb
problémái közé sorolta, hogy Szlovákiában nincs
szezonális jellegű munkáltatás, így 2023-ra mintegy 20 ezer ember fog hiányozni az ágazatból.
Mészáros Győző agrármérnök, a Gazda PT tagja
szólt a méhészeket érintő támogatások növekedéséről, valamint üdvözölte a jelen lévő falugazdászokat, akiknek feladta a tanácsadás, s a régió
kisebb vállalkozóinak megsegítése. Rámutatott,
hogy míg Magyarországon 650 falugazdász fejti ki tevékenységét, addig a Felvidék magyarok
lakta részét 12-en próbálják meg lefedni. A fórum
során több magyarországi cég is bemutatta termékeit (volt amelyik kaptárt, tölgyfahordót készített,
vagy faoltványokkal kereskedett). Nikula Krisztina csomagolástechnikai értékesítő elmondta,
hogy az úgynevezett B2B (szemtől szembe) találkozó első körben nem az üzletkötést, hanem
inkább az ismerkedést, kapcsolatfelvételt és a
termékbemutatást szolgálja. A konzultáció pedig
azért is fontos, hogy a gazdák tudjanak egymásról és feltérképezzék a lehetőségeket, mert ez is
alapfeltétele annak, hogy az ágazat újra felfelé
ívelhessen.
Kép és szöveg: Virsinszky Tamás

Konferenciával nyitott a Gömöri Romológiai Kutató- és Kulturális Központ

Huďár Zoltán csoltói pedagógus vezetésével megalakult a Gömöri Romológiai Kutató- és Kulturális Központ, amelyet július végén mutattak be a
Csillagházban.
Huďár Zoltán a Szádalmási Alapiskola pedagógusa – aki nemrég az európai
parlamenti választásokon is megmérettette magát az MKP színeiben –, a konferencia elején elmondta, hogy c a most alakuló központ célja a romák múltjának megismerése, feltárása, értékeinek bemutatása, a hovatartozás tisztázása
és értelmiségi gyűjtőhely kialakítása. „Szeretnénk a roma értelmiségieket ös�szefogni és egy helyre összpontosítani.” – hangsúlyozta Huďár Zoltán, akitől
megtudtuk azt is, hogy az új civil szervezet négy pilléren alapul. Tevékenysége
a kutatómunkára összpontosul majd. Ehhez fiatal roma értelmiségieket vonnak
majd be. „Segítenünk kell az oktatásügyet és fel kell zárkóztatni a romákat.
Fejlődést kell biztosítani nemcsak az iskolákban lévőknek, ahol roma aktivisták feladata az egyes fogalmak elsajátítása. A roma kultúrát fel kell tárni és
megőrizni” – tudtuk meg Huďártól, aki Hugyár Norbert festővel együtt elkészítette a szervezet logóját is.
A konferencia keretén belül Lakatos Hajnalka pedagógus előadásában a roma
népmesékben található interperszonális, azaz a személyek közötti megtévesztésekről szólt. Lakatos azt is leszögezte, a romák sajnos lemaradtak a fejlődésben. „A primitivitástól el kell szakadni. Ez egy generációs folyamat lesz,
amit el kell indítanunk” – hangoztatta az előadó, aki felhívta a figyelmet a
nyelv pontos használatára, a kutatás fontosságára és az írás identitástudatának
megőrzésére is. Külön kiemelte előadásában, hogy különbséget kell tenni a
meggyőzés és a manipulációs kommunikáció között. Utóbbi a kiszivárogtatás,
meghamisítás, elhallgatás, mellébeszélés, félretájékoztatás, elhallgatás eszközeivel dolgozik, ami nagyon jelen van a társadalomban.
73 éves korában
elhunyt
Peter
Glocko író, aki
1946 június másodikán Murányban
született.
Gömört később
is gyakran meglátogatta, sőt
egyes művei maguk is Gömörben
játszódnak. Főleg meséket és ifjúsági regényeket írt, foglalkozott
Pavol Dobšinský életével és több
művét is átdolgozta.

A konferencia második részében szóltak a politikai megnyilvánulásokról, az
elmúlt és leendő választásokról. A romák szempontjából vitatott kérdés: Van-e
roma politika Szlovákiában? A konferencián egybehangzó válasz volt, hogy
roma politikusok vannak, akik „csak fűt-fát ígérnek”, de nincs roma politika.
Hangsúlyozták, meg kell előzni, hogy a szélsőséges erők hatalomhoz jussanak. Mint mondták, ehhez széleskörű összefogásra van szükség. Felvetődött
az a kérdés is, hogyan lehetne megmozgatni a magyar ajkú romákat, hogy
tudatosan szavazzanak, és ne adják el a szavazataikat. A résztvevők szerint,
ha tudatosak lennének a gömöri romák, akkor akár 20 ezer szavazatot is hozzá
tudnának tenni. Sok helyen írni, olvasni sem tudnak. A központnak az is a
célja, hogy ezen a helyzeten változtassanak.
„Ki kell képezni a saját értelmiségünket” – szögezte le Lakatos Hajnalka, aki
a terveikkel kapcsolatban elmondta, hogy műhelybeszélgetéseket, publikációkat terveznek, melyek bemutatását szintén Rimaszombatban tervezik, ami
nem véletlenül központi helye Gömörnek. A konferencia közben a jó hangulatról a csoltói Roulette Band gondoskodott, verset mondott Ruszó Kiara és
Hugyár Letícia.
jdj/posahomoly, fotó: gecse

Emlékkövet leplezett le a rimaszombati Városkertben az IPA International police association, amely a világban élő és dolgozó
rendőröket és a rendőrség kötelékében dolgozó aktív és nyugalmazott munkatársakat tömöríti. A szervezet a világ 68 országában működik – tudtuk meg Peter Víghtől, a szervezet rimaszombati munkatársától –, s annak jelenleg mintegy 400
ezer tagja van. Együttműködnek az ENSZ-szel és az
Europollal is. A szervezet rimaszombati szervezete
2010-ben jött létre, s július végén megrendezték a
Barátság hetét, amelyre magyarországi kollégák
mellett eljöttek spanyol, belga, svéd és ír kollégáik is.
A küldöttséget fogadta Šimko József polgármester,
míg az emlékkövet Ivan Andrašovič járási rendőrparancsnok jelenlétében avatták fel.
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Gömöri Hírlap

Veszélyes uborkaszezon a képviselő-testületben

Amíg mindenütt máshol a nyári szabadságukat töltik a képviselők, Rimaszombatban már három ülésen van túl a képviselő-testület, s mire következő számunk megjelenik, túl lesz a negyediken is (augusztus
27-én a költségvetés harmadik módosításáról tárgyalnak). A fő téma ezúttal is, mint általában minden
évben, a foci volt.

A képviselők júniusi ülésüken elfogadták a tavalyi év
zárszámadását, s megejtették a költségvetés második
módosítását is, amelyet Šimko József polgármester nem
látott el a kézjegyével, így augusztus elejére ismét ös�szehívták a testület ülését. Még a júniusi ülésen két, egymásnak ellentmondó határozatot is elfogadtak a futball
jövőjével kapcsolatban. A Merjünk gyorsítani Klub javaslatára előbb kötelezték a klub ügyvezetőjét, Miroslav
Bitalát egy részletes koncepció kidolgozására, de nem
támogatták a Szlovák Futball-szövetség stadionfelújításra tett ajánlatát. Szántó István városi elöljáró szerint
az ajánlat június végéig szólt, s a klub ezzel 750 ezres támogatási összegtől esett el. Némi meglepetésre viszont
megszavazták a Miroslav Bitala által az ülésen benyújtott
koncepciót, valamint azt, hogy a testület 18 900 euróval
segítse ki a klubot. Ezt a javaslatot többek között Cziprusz Zoltán és Ivan Hazucha szavazataival elfogadták.

Eső és koszorú

Búskomor, borongós napra ébredhettünk
augusztus 2-án. Sötét felhők hada terült
el az égbolton, esőt jósolt minden ember.
Esernyővel a kezükben ácsorogtak a romák a Fekete Sas étterem előtt. Vártak.
Vártak, hogy elinduljanak arra a helyre,
ahol együtt emlékezhetnek. Ahol fájdalmuk egyesül a történelemben, és emiatt egy pillanatra
megdermeszthetik a jelent.
Lassan elindul a tömeg. Nem katonák parancsára meneteltek,
zeneszóra lépkedtek. Botos Béla nagybőgős, Illés Benjámin
harmonikás, Horváth Roland klarinétos és Horváth Martin
prímás kísérte a gyászoló tömeget. Szótlanul érkeztek meg a
rimaszombati holokauszt emlékműhöz. Ahhoz az emlékműhöz, ahol már 2006 óta tartanak megemlékezést a roma holokauszt áldozatainak. Idén tizenharmadszor. Ahogy mindenki
megtalálta a helyét, elillant a zeneszó, és Kökény Béla, örökös
és hithű roma aktivista kért szót.
Hangját elnyomta az egyre erősödő szél, de amiről beszélt, az
kiállta az idő próbáját. A gyász sós könnyei martak a lelkünkbe. Emlékezett. Emlékezett arra az 500 emberre, akiket 1944
augusztus 2-án meggyilkoltak a magukat náciknak nevező
gyáva emberek. A gyávák, akik azért, hogy védjék magukat a
tífusztól, meggyilkoltak 500 roma gyereket, öreget, és beteget.
A többi fogoly, a munkatáborokban várta a halál ölelő karját.
Az áldozatok számát nehéz megállapítani, mivel a cigányság
kevésbé volt szervezettebb, mint a zsidóság, és sokukat nyilvántartásba vétel nélkül gyilkolták meg. Egyetlen bűnük volt:
a származásuk. Az, hogy megszülettek. Erre a végszóra felcsendült a zene, és megszólalt a Schindler listája film betétdala.
Az égbolt, a legjobb rendezőt megszégyenítve cselekedett: eleredt az eső. Megsiratta a pillanatot. Ahogy az esőcsepp zavarja fel a tükörsima vizet, úgy alakíthat történelmet egy gondolat.

Az augusztusi ülésen viszont a határozatot megsemmisítették (Hazucha most a javaslat ellen szavazott, míg
Cziprusz tartózkodott), ahogy letörték a polgármesteri
vétót, így érvénybe lépett a költségvetés második módosítása is. Šimko József az ülésen hosszasan fejtegette,
hogy a módosítás újbóli elfogadása teljes mértékben
megállítja Rimaszombat további fejlődését, s bár már
augusztus van, a város további szépítése egy helyben
áll. Külön durva szóváltás kerekedett a polgármester és
Ján Jurkemík képviselő között. Ez utóbbi folyamatosan
kérdésekkel bombázza az önkormányzatot, sőt több
feljelentést is tett a város vezetése ellen, míg a polgármester arra hívta fel a város lakóinak figyelmét, hogy a
nevezett képviselőt két alkalommal is jogerősen elítélte
már a bíróság. Roman Vaľo, a Merjünk gyorsítani Klub
vezetője szánalmasnak nevezte a polgármester praktikáit, s a klub az ülés után kiadott közleményében nyomatékosan figyelmeztette a polgármestert a tisztességes
viselkedés alapvető szabályaira, a képviselők jogainak
tiszteletben tartására. Az ülésen elfogadták a város által
működtetett elektromosautó-töltőállomásra beadandó
projektet, s hosszas vitát folytattak a Cseh utcában kialakult, egyre tarthatatlanabb helyzetről is.
További részleteket lapunk következő számában olvashatnak.
jdj
A fajelmélet gondolata gyilkolt.
Fegyvert ragadott, és lelkiismeret
nélkül küldött halálba mindenkit,
aki nem az árja fajhoz tartozott.
Kökény Béla beszéde után következett Pavel Brndiar, a Szlovák Antifasiszta Ellenállók Szövetségének
regionális elnöke, Vavrek István
roma parlamenti képviselő és Šimko József, Rimaszombat polgármestere. Beszédükben tisztelettel emlékeztek a roma áldozatokra, és óva intették a társadalmat attól, hogy a történelem ismételje önmagát. Sokan ezt
képtelennek tarthatjuk, és úgy érezhetjük lelkünk legmélyén,
hogy ez felesleges tanács. A mai modern társadalom, ahol an�nyi intézmény van, ami az emberi jogokkal foglalkozik, ahol
az ember már a Holdon járt, kinek jut eszébe olyan képtelen
terv, minthogy újra elkezdődjön emberek irtása faji okokból?!
Csendesítsük le az elménk, és lelkiismeretesen nézzünk szét
magunk körül. Az, hogy nem működnek munkatáborok, nem
okádják a füstöt magukból a krematóriumok és nem folyik
elgázosítás a gázkamrákban, nem ezt jelenti, hogy a nácizmus
csak a történelemkönyvekből tekint vissza ránk. A neonácik
ma már nem viselnek katonai egyenruhát, de buzgón értenek
egyet a fajelmélet minden pontjával és passzívan irtanak minket! Álláshirdetéseknél nyíltan vállalja fel a munkaadó, hogy
nem hajlandó romát alkalmazni, a lakástulajdonos pedig nem
adja bérbe a lakását romának, mivel a panelház többi lakójának
ez nem érdeke. Az Európai Parlamentbe cigányellenes eszmék
juttatják a politikusokat, akik büszkén definiálják a cigánybűnözést, és uszítják híveiket, akik vérebekként támadnak romákat.
Passzívan, csendben és még alattomosabban van jelen a történelem sötét foltja Szlovákiában. Remélem ennek tudatában
hajolt meg az összes politikus, képviselő, polgármester, polgár
és roma a holokauszt emlékműnél..
Lovas Kálmán, fotó: Martin Ambróz

Két vereséggel kezdte a 2019/2020-as évadot a Tomáš Boháčik által irányított rimaszombati MŠK csapata, amely előbb idehaza az újonc Kováčová csapatától kapott
ki 2:0 arányban, majd Csacán sem szerzett pontot, ahol 2:1 arányban maradt alul.
A batyiak első idénybeli gólját Vasilko
szerezte tizenegyesből. Az MŠK a harmadik fordulóban, augusztus 17-én,
szombaton 17.00 órától a liptóújváriakat, míg augusztus 21-én, szerdán az
5. fordulóban 16.30 órától a Rakytovce
csapatát, míg augusztus 24-én, szombaton Zólyomba látogat.
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Elhunyt
Czenthe Zoltán
Kilencven éves korában, hosszú betegség után elhunyt
Dr. Czenthe Zoltán
építészmérnök, Gömörkutató. Czenthe Zoltán életében
felbecsülhetetlen értékmentő munkát végzett, a gömöri néprajz kiváló
ismerője és kutatója volt, munkáiból
számos kiadvány jelent meg.
Czenthe Zoltán 1929-ben született Tornalján, régi nemesi család sarjaként.
A középiskolát Székesfehérvárott, a
cisztercitáknál, majd Sárospatakon, a
híres református kollégiumban végezte.
A II. világháború után az egész családját kitelepítették Tornaljáról, ahonnan
Miskolcra menekültek, ahol a rokonaik
fogadták be őket. Az ottani református
gimnáziumban érettségizett, majd építészmérnöki szakon elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetemet. Kidolgozta a
„C-VÁZ” néven ismert acélvázas kön�nyűszerkezetes építési rendszert, melyet
szabadalmaztatott. 1977-ben Európa
legnagyobb tervező hálózatának, az
AGROBER-nek statikus szakmérnöke lett. Magas szakmai sikerei mellett
mindvégig lelkes kutatója ősi hazájának, Gömör vármegyének, melyet saját költségére és összes szabadidejének
feláldozásával végig dokumentált. Felkereste szülővárosának, Tornaljának,
ősi református temetőjét, és fényképes dokumentációt készített az összes
fejfáról. Ezután bejárta Sajógömört,
Krasznahorkát, Hubót, Pelsőcöt, és soksok további települést, melyeket végig
fényképezett, s eközben régi gömöri
tárgyakat is gyűjtött. Ezen anyagokból
mintegy 300 előadást tartott, mellyel
további lelkesítést nyújtott a következő
nemzedéknek régi értékeink megőrzésére. Tevékenysége során mindig kiemelte a magyar vidéki kultúra értékeit.
Ápolta Pósa Lajos emlékét, s megszervezte Sárika néni, Pósa Lajos fogadott
lányának újratemetését. Gömöri Atlantisz címmel hat kötetes könyvsorozata
jelent meg B. Kovács István gondozásában. Czenthe Zoltán 90 éves korában,
augusztus 6-án hunyt el a budapesti Irgalmas-kórházban.

A Szlovák Antifasiszta Ellenállók
Szövetsége értesíti
a nyilvánosságot,
hogy Rimaszombatban a Tompa téren, a hősi emlékmű előtt augusztus
27-én,
kedden
11.30 órától emlékezik a Szlovák
nemzeti felkelés
75. évfordulójára.

Újabb fájdalmas
veszteség
érte a rimaszombati
fociklubot
is, hisz július 22-én, 69 éves korában
elhunyt Németh László, a
klub egykori kapusa, akivel
az utóbbi években is rendszeresen találkozhattunk a
csapat hazai mérkőzésein.
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Képviselőink: Sliva Tamás

Sliva Tamás 2010 óta
városi képviselő, tavaly
már a harmadik ciklusát
kezdte. Az ötödik választási körzetben (ide tartozik Tamásfala, Méhes,
a Dúsai út, Kurinc, Dúsa
és Mezőtelkes) szerzett
mandátumot, ahol 569
szavazattal az első helyen
végzett. Tagja a Városi Tanácsnak és a testület
mellett működő lakásügyi szakbizottságnak.
A rimaszombati Munka-, Szociálisügyi- és
Családi Hivatalának tanácsadója, élettársával
egy héthónapos kislányt nevelnek.

Sliva Tamás első alkalommal 2010-ben a MostHíd képviselőjeként került a Városi Képviselő-testületbe, s ahogy mondja, azért indult ezen
párt színeiben, mert itt látta megvalósíthatónak az
összes szlovák régió igazságos, egységes képviseletét, ahogy a Szlovákiában élő nemzetiségek
képviseletét is. Ami Rimaszombatot illeti, elsősorban a nagyarányú munkanélküliség aggasztotta, s elsődleges tervei között szerepelt ennek
csökkentése, új munkahelyek létrehozása, hisz a
régió a rendszerváltás óta folyamatosan vezeti a
munkanélküliségi listákat. „Tudatosítom, hogy
mint képviselő, ugyancsak behatároltak a lehetőségeim, mégis vallom, hogy a város vezetésének
és képviselő-testületének mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kedvező feltételeket
teremtsen a régióban és a városban befektetni
vágyóknak. Végeredményben egészen pozitív
évek részesei vagyunk, hisz Szlovákiába egyre
több vállalkozó érkezik, s meggyőződésem, hogy

Rimaszombat iránt is lenne érdeklődés. Ezért is
szomorú, hogy a városba mégsem igen érkezett az
elmúlt években befektető. S ez nagy kár, ugyanis ezek a pozitív évek egyszer véget érnek, s mi
elmulasztottuk a kínálkozó lehetőségeket, hogy a
befektetőket ide csalogassuk” – értékeli a jelenlegi helyzetet Sliva, aki emiatt is támogatja az
ipari park mielőbbi kialakítását is. „Úgy tudom,
bár a város vezetésével továbbra sincs egyetértés az ügyben, még mindig megvan a lehetőség
az ipari park létrehozására. Ha sikerül kiépíteni,
akkor már féltávra vagyunk attól, hogy befektetőket csábítsunk Rimaszombatba. Szilárdan hiszem,
hogy jó úton járunk” – értékeli az aktuális helyzetet a képviselő. Ez pozitív hatással lenne a város
gazdasági helyzetére, de megemelné a fizetéseket
is, amelyek jelenleg ugyancsak alacsonyak a régióban. „Sok olyan ismerősöm van, akik már elmentek a városunkból, s idegenben kerestek munkát, de megfelelő feltételek esetén hazajönnének
szülővárosukba. Tévhit, hogy idegenben fenékig
tejfel az élet, sok esetben csak azért vállalkoznak
az itt élők a külföldi munkára, mert meg kell élniük valamiből, s itt nem találnak munkát, vagy
csak megalázó feltételek mellett.”
Sliva Tamás nagyon sajnálja, hogy a város nem
tudta megtartani a miskolci Borsodsport Invest
céget, s nem jött létre a futballakadémia. Bár szinte egész évben ez volt a fő téma 2018-ban, a soksok egyeztetés ellenére a tárgyalások megegyezés
helyett holtpontra jutottak. „Négymillió eurós befektetést kínáltak a számunkra, amely bizony nem
kis összeg ebben a régióban. További támogatást
ígértek a működtetésre, miközben a város ugyanannyi pénzt fektetett volna bele, amennyit jelenleg is fektet. Nagyon sajnálom, hogy ezt a lehető-

Káli Krisztián gömöri
fotói versekkel feldúsítva
Rimaszombatban, a Városháza Galériában különleges verses fotókiállítást nyitottak, mégpedig két nyelven és két részben. A tárlat első része
augusztus 13-ig volt látogatható, a második rész szeptember 13-ig tekinthető meg.
Kresnye András, Micsuda András, Agáta Bartová, Mihályi Szabolcs, Rabec László, Kovács Roland után most Káli Krisztián vállalkozott arra, hogy
számot adjon az ő Gömöréről. Amíg a feljebb felsoroltak mind „első generációs” fotósok, Káli Krisztián ilyen tekintetben már szerencsés embernek
mondhatja magát, hiszen örökölte ezt a hivatást, édesapja ugyanis hivatásos
fotós volt, így már nyolcévesen gépet fogott a kezében. Krisztián a tornaljai érettségi után közgazdászként végzett Pozsonyban. „Nagyon szerettem
Pozsonyt, de könnyű szívvel jöttem haza, mert számomra a gömöri táj a
legcsodálatosabb, amit szeretnék a képeimen is megörökíteni” – árulta el
magáról Krisztián, aki ma egy rimaszombati cég reklámmenedzsere. Nos,
a végeredményt rendhagyó módon két részben láthatjuk, ahogy rendhagyó
az is, hogy a megszokott képaláírások helyett a fotós élettársa, Dadka Csóri
(akinek első, szlovák nyelven írt regénye komoly visszhangra talált) írt magyar és szlovák nyelvű verseket.
Az első rész a Természet kontra városok címet viselte, az augusztus közepén
megnyílt második pedig Gömör-kishonti portrékat mutat be. A tárlat keresztanyja Varga Anikó színművész.
A jobb sorsra érdemes egykori rimaszombati megyeháza, pár lézengő vonat
az állomáson, ködbe burkolózó gömöri falvak, egykor emberek lakta, mára
elhagyott, (r)omlásnak indult épületek, rozsdás lakat egy fabódén, amelyről
Márait parafrazálva már sohasem tudhatjuk meg, hogy otthon volt-e vagy
állat ólja, ahol mégis meghalni is csak szépen lehet. Hiszen Gömör nagy
költőjét, Dénes Györgyöt idézve, „ki itt él, szépen éljen//az erdős, tündéri
vidéken,//hol a tölgyesben kedves csíz dalol,//karsztvizek törnek elő a föld
alól.//Ahol vén szirtek suttognak regét//És mindörökre céltalan a lét.”
A kiállítást levélben üdvözölte a Szlovákiai Fotósok Szövetségének elnöke, Ľubomír Schmida, aki hangsúlyozta, hogy Káli Krisztián minden egyes

séget képtelenek voltunk kihasználni” – összegez
a városi képviselő.
Sliva szerint a városnak felül kellene bírálnia a
városi erdőkhöz való hozzáállását is. Igaz ugyan,
hogy az erdők kitermelésével jelentős bevételhez
jut a város, de ennek megvan az ára is. Az értékes
tölgyesek helyére jóval kevésbé értékes fák kerülnek, s Sliva szeretné, ha nemcsak bevételi forrásként tekintene a város az erdőkre, amelyet akár
turisztikára, kirándulásokra is ki lehetne használni, s remekül működhetnének erdőparkokként.
„Ezért is szeretném, ha jelentős mértékben csökkentenénk a fék kivágását, s a már kivágott fákat
értékes fák kiültetésével pótolnánk” – mondja Sliva, aki lát lehetőséget arra, hogy a város pótolja
a kivágott fákat. Ami a saját választási körzetét
illeti, elégedett az elmúlt években történtekkel,
de többet kellene törődni viszont a közbiztonsággal. Az emberek szeretnék, ha több városi rendőr
járőrözne, s ellenőrizné főleg Tamásfala utcáit.
Sliva Tamás ebben a választási ciklusban nem
csatlakozott egyik klubhoz se, s a saját lelkiismerete szerint szavaz az egyes kérdésekben. Legtöbbször a Merjünk gyorsítani Klub javaslatait
támogatta eddig, amelynek ugyancsak feszült a
viszonya a polgármesterrel. „Látom, hogy a klub
képviselői lelkiismeretesen felkészülnek az egyes
ülésekre, felelősségteljesen állnak a képviselői
posztjukhoz, s többnyire nagyon jó elképzelésekkel állnak elő” – mondja Sliva, aki azt is tudatosítja, hogy a jelenlegi feszült helyzet árt a városnak. „A városnak nagyon fontos lenne, hogy a két
tábor együttműködjön, de nem mernék jóslatokba
bocsátkozni, hogy végződik az egész” – zárja beszélgetésünket Sliva Tamás.
amb/jdj

fotója
történetet,
mégpedig szomorú
történetet mesél el
az egykor szebb napokat látott Gömörről. Rigó László,
Rimaszombat alpolgármestere megnyitójában viszont azt
emelte ki, hogy a
Városháza Galéria
Rimaszombat tehetségei mellett kicsit a régiót is próbálja összefogni, hiszen a tornaljai Káli
Krisztián előtt Medvesalja, Balogvölgye és Fülek is bemutatkozott már a
galériában, de Bécs és Budapest szépséges hangulataival is megismerkedhettünk a városháza patinás épületében.
jdj, fotó: amb

A losonci születésű Mira Gáberová képzőművész Ös�szerakósdi című kiállítása augusztus 31-ig várja a látogatókat munkanapokon 09.00 és 17.00 óra között.
Mira Gáberová (1979) kamarakiállítása a fiatal alkotó festményeit, rajzait és videoinstallációit mutatja be.
Az alkotó Pozsonyban végezte egyetemei tanulmányait
2000 és 2006 között, tanára volt Daniel Fischer, Németh
Ilona, Ivan Csudai és Anna Daučíková. Később kurzusokon vett részt Newcastle-ben és Budapesten is. 2012ben elnyerte az Oskar Čepan díjat is. Az elmúlt években számtalan önálló és
csoportos tárlata is volt, szülővárosa mellett kiállított Pozsonyban, Kassán,
Győrben, Pécsen, Budapesten, Prágában, Olmützben, Bernben, Bécsben, Rio
de Janeiróban és New Yorkban is. A rimaszombati Városi Galéria a Tükör
lettem című ciklusának hat darabját vásárolta meg 2014-ben a Művészetért
Alapítvány támogatásával.
Fotó: gecse

Gömöri Hírlap
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Csak saját terméket árusít a Hosszúréti család

Pár éve kezdték Jánosiban a zöldségtermesztést,
s már megkapták a Gömör-Kishont Regionális
Termék védjegyet. Családi vállalkozásként fogtak hozzá, s bár mindig szükséges a segéderő, a
munka dandárját ők maguk végzik. Munka van
bőven, hisz az ültetéstől a gondozáson át az eladásig mindent maguk végeznek. S mint tudjuk,
a mezőgazdaság nem kis részt függ az időjárás
kegyeitől is. Nemcsak ők, hanem sokszor a palánták is stressz alatt fejlődnek, de amikor szüretelésre kerül sor, megvan a napi sikerélmény is.

Mivel csak saját terméket árulunk, van úgy, hogy
sorban állnak a vevők a kapu előtt, s már reggel hat
órakor messengeren küldik a megrendelést – mondja mosolyogva Hosszúréti László, aki ugyan szobafestőnek tanult ki, de mivel a családtól nem állt távol a mezőgazdaság és a kertészkedés, hisz az apósa
is ezzel foglalkozik, három éve úgy döntöttek, hogy
bérbe veszik az egykor nagyon jól működő, de az
elmúlt évek alatt teljesen elhanyagolt és elgazosodott egykori kertészet területét, s ismét életet leheltek az ott található, teljesen lerobbant fóliákba. Alig
pár évtizeddel ezelőtt a régió nagy része mezőgazdaságból és állattenyésztésből élt meg a Rimaszombatban és Füleken található, többnyire élelmiszeripari cégek mellett, mára viszont minden a múlté.
A nagyipari vállalatokat (sörgyár, cukorgyár, konzervgyár, malom) a bársonyos forradalomnak nevezett szabadrablás során leépítették, majd megszüntették, van, amelynek a nyomait is eltüntették,
helyettük sorra települtek be a hipermarketek, amelyek viszont a kistermelőket számolták fel. Ma alig
van vállalkozó Gömörben, aki állat- vagy zöldségtermesztéssel foglalkozna, Hosszúréti László ma
nem is nagyon tud olyanról a közelben, aki zöldséget termelne. A hipermarketekkel nem lehet tartani

a versenyt, s a fogyasztók többségét ma
az sem zavarja, hogy az ott árult zöldségeknek és gyümölcsöknek nincs ízük, s
harmadnapra megrohadnak. Ezek a zöldségek földet sosem láttak, a gyümölcsöket pedig félkészen szedik le a fájáról. S
eszembe jut, hogy az egyik hipermarketben begyűjtött friss, idei sárgarépám harmadnapra teljesen megfeketedett.

Hosszúréti László bízva magában és kitartásában, belevágott, s eddig nem bánta
meg. Ugyan a telei többnyire csendesek,
de márciustól októberig hajnaltól késő
estig kinn van a kertészetben. „Már márciusban
elkezdődik a fóliasátrak rendbetétele, az öt egykori
fóliasátorból kettőt használnak. Nem is volt olyan
egyszerű a fóliát beszerezni rá” – mondja a gazda,
Szlovákiában ekkora méretű fóliát nem is gyártanak, így Kecskeméten kellett beszerezni a 9x125
méteres fóliasátorra szükséges anyagot. „Ez úgy
5-6 évig eltart” – teszi hozzá, s a két fóliasátorban
paprikát, paradicsomot és sárgadinnyét termesztenek. „Kettős kötözést használunk, valamint csepegtető öntözést. Van egy kút, amely a rendelkezésükre
áll, de szeretnék idővel kihasználni a közelben folyó Rimát is. Két évig tartott, amíg sikerült kitisztítanunk az évek óta elhagyott területet, s a másik
három fóliasátorban zöldséget, karfiolt, káposztát
és uborkát termelünk, de a sátrak mellett található
területen burgonyát is. Az első években főleg a tavaszi karfiolra és káposztára specializálódtunk, de
rájöttünk, érdemes foglalkozni az ősziekkel is, így
ki lehet húzni az idényt” – értékeli az elmúlt éveket
Hosszúréti László, aki elmondja azt is, hogy a palántákat megrendelik, ugyanis helyben nincs lehetőség azok előállítására. Ezekben a fóliasátrakban,
amikor odakint hideg van, akkor bent is
szintén hideg van, amikor pedig odakint
tombol a nyár, benn is szinte kibírhatatlan
a hőség, s bár a nyár közepén járunk, a
napokban, amikor reggelente 10 fok alá
süllyedt a hőmérő higanyszála, bizony be
kellett az ajtókat is zárni.
Nem volt egyszerű az indulás, szerencsére sokat segített a Baross pályázaton
szerzett támogatás, amely révén több új
gépet is be tudtak szerezni, s a csepegtetős
öntözéses rendszert kiépíteni. Pályáztak
Szlovákiában is, de egyelőre még választ
se kaptak a pályázatukra. Tavaly elnyer-

ték a Gömör-Kishonti regionális termék védjegyet,
amely által több helyen megismerték őket. Az elején nagykereskedelmi forgalomba helyezték el a
termékeiket, ma viszont már maguk forgalmazzák a
napi friss zöldséget. Az idén már reklámra is költöttek, több molinót is kihelyeztek a környéken, aminek meg is lett az eredménye, az emberek ugyanis
egyre inkább a minőségi terméket választják, s a
náluk termesztett zöldségek ízét össze sem lehet
hasonlítani azzal, amit a hipermarketekben árulnak.
Beszélgetésünk közben megérkezik a feleség és a
fiú is, akik szintén besegítenek az eladásba. A Rimaszombatban harmadikos gimnazista fiú épp a friss
árut hordja szét a környékbeli boltokba, hisz egyre több a rendszeres megrendelőjük, míg a feleség
főleg a papírmunkát idézi. A fiú állatorvosnak készül, jövőre Kassára felvételizik majd. De addig is
iskolaidőben a délutánjai többségét a kertészetben
tölti, ahol állatokkal is találkozhat, a gazda ugyanis
mérgesen jegyzi meg, hogy egyre több a négylábú
látogatójuk. Őzek, vaddisznók, nyulak alakjában,
a petrezselyem és a sárgarépa egy részét a nyulak
vámolták meg, míg a burgonyában a vaddisznó tett
kárt.
Az igények felmérése után az ősziek mellett jövőre
szeretnének csemegekukoricát is termelni. „Tavaly
és eddig az idén is elégedettek lehetünk, de a mezőgazdaságban nagyon sok minden függ az időjárástól, s ezért állandóan stresszben élünk a palántákkal
együtt” – mosolyog Hosszúréti László, akinek megcsörren a telefonja, hisz újabb megrendelés érkezett.
„Nem tudom, hogy osztom el a mai paradicsomot,
ugyanis senki sem hiszi el, hogy csak saját terméket
árulunk, s ha kifogy, nem fordulunk máshová, hogy
a hiányzó mennyiséget begyűjtsük.” De amíg nagyobb a kereslet, mint a kínálat, nincs különösebb
okuk panaszra.
Kép és szöveg: jdj

Egy uzapanyiti berkenyefa is lehet az Év fája
37 fát jelöltek idén Szlovákiában az Év
fája díjára, a szűkebb válogatásba 12
fa került be, köztük az Uzapanyit mellett, Laponyán található, mintegy 250
éves berkenye is. Szavazni szeptember
30-ig lehet.

Peter Lipa énekes védnöksége alatt az
Ekopolis Alapítvány az idén immár tizenhetedik alkalommal hirdette meg az
Év fája ankétot, amelyre április végéig
37 fát neveztek be. Egy szakbizottság ezt
a mezőnyt 12 fősre szűkítette, s ebbe a
végső mezőnybe bekerült egy uzapanyiti
berkenye is, amelyet még valószínűleg
Mária Terézia idejében ültettek ki. 14 m

magas, a kerülete mintegy három méter lehet.
A berkenye (Sorbus) a rózsafélék Rosaceae) családjába tartozó, egész Európában elterjedt, több mint 100, cserje vagy fafajt magába foglaló nemzetség.
A nemzetség tudományos neve a „fanyar” jelentésű kelta „sor” szóból eredeztethető, mely nyilván a termés ízére utal. Valamikor népszerű gyümölcs volt,
ma már egyre ritkább. Maga a fa elsősorban dísznövényként kedvelt, mert nemcsak mutatós, de a légköri szennyeződéseket is elviseli. Bogyóiból pálinkát,
likőrt és ecetet készítenek, míg fája jól megmunkálható, faragható, esztergályozható és fényezhető.
Szavazni a https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/strom-roka/finalisti linken, a Krásy Slovenska lapban megtalálható szelvényen vagy sms-ben lehet.
A 7773-as telefonszámra a STROM*XX* (az uzapanyiti fa a 10-es sorszámot
viseli) formát kell beküldeni.
A győztes fa 300 eurót „nyer” ápolásra, valamint bekerül az Év európai fája
versenybe.
Fotó: Martin Babarík
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Megmértük Rimaszombat földrajzi szélességét

Rimaszombat földrajzi szélessége, mérésünk
alapján, 48°50´. A GPS adatai szerinti földrajzi
szélesség 48°22´. A mérésünk pontossága tehát 99,11%. A Föld méretéhez képest ez mindössze 50 km tévedés. Egész pontosan mértünk
tehát. Rimaszombat földrajzi hosszúsága, számításaink alapján, pedig 20°00´. Az idő fantasztikus volt, napsütés, talán túl meleg is volt,
de álltuk a „sarat”. Megismételtük tehát Hatvani István 1757. június 21-i debreceni kísérletét.
A fantasztikus ötletért pedig köszönet a nagy
Eratoszthenésznek, ugyanis egy egyszerű rúd
segítsével meg lehet állapítani a földrajzi szé-

lességét egy adott helynek. Elképesztő ötlet!
A rendezvény pénzbeli támogatását köszönjük
a Besztercebányai Megyei Önkormányzatnak.
A tudományos és műszaki segítségért nagyon
hálásak vagyunk a rimaszombati csillagvizsgáló munkatársaink, Palo Rapavýnak, Daniela Rapavának és Kovács Róbertnek. Külön
köszönettel tartozunk Csúsz Lászlónak a támogatásáért, valamint köszönet a jelen lévő
gyerekeknek, diákoknak, tanáraiknak és a rimaszombati cserkészeknek.
Mi így emlékeztünk meg Hatvani Istvánról!
4. sz. Hatvani István cserkészcsapat

Augusztus műtárgya a Gömör-Kishonti Múzeumban:
Baksay István portréja

A Gömör-Kishonti Múzeum augusztus hónap
műtárgyának Baksay Istvánnak, az Egyesült
Protestáns Gimnázium egykori igazgatójának
a portréját választotta, amelyet augusztus 01. és 31. között tekinthetnek meg. A festmény alkotója a 19.
század egy kevéssé ismert alkotója,
C. Rollota.

Baksay István 1820 szeptember 8-án
született, s 1844-ben a rimaszombati
református gimnázium igazgató-tanára
lett. E gimnáziumnál szolgált egyfolytában 53 évig. Törs Kálmán a Vasárnapi Ujság 1882-ik évf. 16. számában a következő jellemző sorokat írja róla. „Nem emlékszem, hogy akár
olvasmány, akár szinielőadás több lelki gyönyört
bírt volna szerezni valaha, mint Baksay egy-egy
előadása az ókor, vagy Magyarország történetéből.”
Félszázados működésének jubileumát nagy ünnepélyességgel ülte meg úgy a város, mint a vármegye
társadalma. Rimaszombat közéletében jelentékeny
szerepet vitt; hosszabb időn át elnöke volt a Kaszinónak, Dalárdának, titkára a Nőegyesületnek, a re-

formátus egyháznak főgondnoka, városi és megyei
bizottsági tag, Rimaszombat város díszpolgára, az
Országos Középiskolai Tanáregyesület tiszteletbeli
tagja. Legfontosabb irodalmi műve:
Rimaszombat története, mely a magyar
orvosok és természetvizsgálók 1867.
évi nagygyűlése alkalmából a Hunfalvy János által szerkesztett Gömör-Kishont vármegye leírásában jelent meg.
Megírta a rimaszombati gimnázium, a
kaszinó és nőegyesület és az ottani kaszinó 50 éves történetét. A gimnáziumnak jelentős szerepe volt a Gömör-Kishonti Múzeum alapításában is, hisz
első igazgatói (Fábry János, Loysch Ödön és Fábián
Vilmos) is a gimnázium tanárai közül kerültek ki.
Baksay István portréja 1894-ben készült, amikor
a nagyközönség tanári pályafutásának ötvenedik
évfordulóját ünnepelte. A festményt a Művészetért
Alapítvány támogatásával sikerült felújítani, a rekonstrukciós munkákat a pozsonyi Andrea Ševčíková végezte el – tájékoztatta lapunkat Kolár Angelika,
a Gömör-Kishonti Múzeum művészettörténésze.

Szabadságharcok és hőseik
a Gömörország nyári számában
Az 1848/49-es forradalom, Latinák Rudolf, Reiner Ernő, Konyha József és
Czenthe Zoltán – folytatódik a XX. évfolyamában tartó Gömörország nyári
számában is a régió értékeinek a mentése.
33-66-99 – ezt a három különös évszámot (ugye 33 év jelent egy nemzedéknyi
időt) járja körül vezércikkében B. Kovács István főszerkesztő. A Lássátok, feleim! rovatban folytatódnak a lap megszokott rovatai, Zsupos Zoltán ismét az
1848/1849-es évekbe repíti vissza az olvasót, s ezúttal a Függetlenségi Nyilatkozat gömöri fogadtatásáról értekezik, Prohászka Péter a Hont-megyei Ritkaságokat
Gyűjtő Társulat leltárát teszi közzé. Kiss László a Palócföld orvosait bemutató
sorozatában ezúttal Reiner Ernőt mutatja be, míg Prakfalvi Péter a Nógrád természeti örökségét feltáró sorozatában ezúttal a Karancs és Medves ölelésében
található Salgótarján és környéke értékeit veszi számba.
1848/1849 emlékét és történéseit idézi meg Konyha József naplója, míg a kor megkerülhetetlen, mára mégis nagyrészt elfeledett egyéniségére, Latinák Rudolfra hárman (Szlávik Mátyás, Christély Gyula és Győry
Dezső) emlékeznek. Böszörményi István Beniczky Lajos 1849 március 24-i losonci rajtaütését tolmácsolja.
A Futárszalon közli Fülöp Antal Istennel a hazáért című egyfelvonásos drámáját, amely a II. Rákóczi Ferenc-féle szabadságharcot idézi meg, s amelynek színpadi bemutatóját még az idén tervezi a Boráros Imre
Színház. Mester Györgyi novellái mellett Czenthe Zoltán fordításában elolvashatják Edgar Allen Poe legendás költeményét, A hollót is. A lap külön köszönti is az idén 90 esztendős Czenthe Zoltánt, megemlékeznek
Ujváry Zoltánról, beszámolnak a régió idei március idusai megemlékezéseiről, ahogy a hanvai kettős szoboravatásról (Mács József és Tóth Elemér) is.
A lap kapható a rimaszombati és tornaljai Tompa Mihály Könyvesboltokban, ahogy megrendelhető a
szerkesztőség elérhetőségein (Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület, 979 01 Rimaszombat, Vasutas u. 1.,
tel.: 0905/846 618, e-mail: gemamuz@gmail.com) is.
jdj

Veres János*
Egy holnapi
ifjúhoz
Ha egyszer majd e poros utcán haladsz,
hol lábunk remegve lép naponta,
s egy szebb kor rózsaszín legén át
megpillantod a messzi láthatáron
a legsanyarúbb, legkopárabb évek
ködéből kiderengő fáradt arcunkat,
gondold el: oly idő is uralkodott itt,
mikor – bár soha senkit nem bántottunk –
az erős ostobák bélyeget nyomtak
homlokunkra, mely hidegen is perzselt,
s akár a rablók, pellengérre állíttattunk,
és igazolni tiszta önmagunkat
csak a holtaknak s nyárfáknak tudtuk –
* Augusztus 5-én volt 20 éve, hogy elhagyott bennünket a régió egyik legjelesebb kortárs költője.

Bettes István
Új árvaság
(Szülőfalumra
emlékezve)

Mikor vágyam hazahívott,
Repültem, mint a madár.
Ám semmi sincs, mi rég dívott…
Szatelitek fényeskednek,
S egyen- a határ.
Repce, gizgaz, kukorica,
Napraforgó sárgállik,
Erózió esz itt mindent…
A rög mind porrá válik,
Semmi sem a régi már.
Gyümölcsfáink: emlékek ma,
Nincs eper-, meggy-, birsalmafa,
Hol csiripelt sok veréb.
Egünk kondenzcsíkok szelik,
Szúrva Urunknak szemét.
* Augusztus 15-én ünnepli 65. születésnapját a zádorházi származású költő, lapunk külső munkatársa.
Júliusban ünnepelte 60.
születésnapját az Osgyánból
elszármazott
Lanstyák István nyelvész,
egyetemi tanár.

Gömöri Hírlap
Nyári
fesztiválok,
szabadegyetemek,
falunapok,
táborok
– hemzsegett a rendezvényektől a nyár
Gömörben és Nógrádban is. Képeink segítségével megpróbálunk
visszatekinteni a 2019es nyár eddigi rendezvényeire (következő számunkban folytatjuk).
Az idei nyár egyik legfontosabb rendezvénye
a Gombaszögi Nyári Tábor volt, amelyen szinte mindenki megfordult, aki számít. Elfogadta a
szervezők meghívását Zuzana Čaputová, Szlovákia köztársasági elnöke is. Ahogy már hagyomány, minden évben felállítják Nagyferenc Katalinnak a táborban kifaragott kopjafáját. Nem
történt ez másképp most sem.
Az Eurokulcs rendszerről, valamint a
Határok és akadályok
nélkül című Interreg
Hu-Sk határokon átnyúló projekt eddigi
eredményeiről tartottak ismertetőt a Csillagházban.
Hajdú István programvezető köszöntötte a
vendégeket, majd egy prezentáció segítségével felvázolta a nagyrészt Európai
Uniós finanszírozású pályázat sarokpontjait. Az Eurokulcs egy európai szintű, egységes kulcsrendszer, amely lehetővé teszi a testileg és krónikusan fogyatékos személyek számára, hogy szabad és önálló hozzáférést kapjanak az
egészségügyi és egyéb létesítményekhez, emelő platformokhoz, felvonókhoz.
A kulcs Európa-szerte már több mint tízezer hozzáférési ponton használható. A 2017 szeptemberében indult projektet a magyarországi Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete Salgótarjánból és a rimaszombati
székhelyű Gömör – Kishont Partnerség közösen hajtja végre. Céljuk az
Eurokulcs rendszer elterjesztése Szlovákiában, s annak átvitele Magyarországra. A két ország között Besztercebánya megye és Nógrád megye jelenti
a kapcsot, Magyarországon ugyanis a szlovák minta alapján kerülne bevezetésre a kulcsrendszer.
„Részeredményeink már vannak most is, egyrészt igyekszünk gyorsan felépíteni egy referencia pontot, ahol megtudják nézni azt, hogy miként működik, vagy miről szól egyáltalán ez a rendszer. Besztercebánya megyében
már néhány helyen fel vannak szerelve ezek az eurokulcs rendszerek, úgyhogy maga a rendszer már működik, nekünk pedig az lenne a feladatunk a
jövőben, hogy terjesszük ezt a rendszert, hogy minél több helyen legyen
bevezetve” – mondta Hajdú István projektfelelős. Az akadálymentesített
helyek használatát általában egy okostelefonon, tableten vagy egyéb eszközökön fellelhető applikáció is segíti, amelyen a kulcsok által nyitható és
elérhető helyiségeket lehet megtekinteni. Magyar szakemberek segítségével
hasonló mobilapplikáció került kidolgozásra, amely a Google Play áruházon keresztül már bárki számára letölthető, s amelyet szintén bemutattak az
előadás során. A térképen Besztercebánya megyéből eddig Zólyom, Losonc
és Besztercebánya városa szerepel több ilyen hozzáférési ponttal, s hamarosan a Nógrád megyében kialakítás alatt álló két helyszínnel bővülhet.
Június utolsó hétvégéjén
rendezték meg a IX. Balogvölgyi Rockfesztivált
a nagybalogi focipályán.
A két nap során fellépett
az Alldevils, az AB/CD,
a Republic, a Blues Company, a Felvidéki Kárpátia, az Örökség, Deák
Bill Gyula és a Helldiver.
A rendezvényen bemutatták a főszervező Tóth
Zoltán Révülés című kötetét is.
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A Szövetség a Közös
Célokért Rimaszombati
Területi Irodája szervezésében a Wass Albert Magyar Nyugdíjas Klubbal
karöltve Erdélyi Géza
nyugalmazott református
püspök tart előadást Vallásos elemek a felvidéki
irodalomban címmel.
Csontváry Kosztka Tivadar (18531919), festőművész, gyógyszerész
halálának 100. évfordulója alkalmából június 21-én emléktáblát avattak
Gácson, az egykori gyógyszertár
épülete előtt. A Phoenix Lutetia Polgári Társulás kétnapos túrát is szervezett, amely során (Béke utca 12/11)
bejárták a világhírű festőművész életének egykori helyszíneit, így szülővárosát, Kisszebent is.

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége második alkalommal rendezte
meg Rákóczi Nyári Egyetemét Rimaszombatban, amelynek a Hagyomány és megújulás munkacímet adták,
s amelyen a pedagógusok három szakcsoportban dolgoztak.

A Zagyva felső folyásának erdős
dombjai között húzódik meg, azaz
húzódik hosszan egy patak völgyében
Bárna. A rendezett, takaros Nógrád
megyei községben került sor augusztus első hétvégéjén a VI. Palóc Világtalálkozóra.

Nincs nyár táborok nélkül, a rimaszombati Fonóka, valamint a Kokaván
megrendezett Pósa Lajos Színjátszó Tábor is sok érdeklődőt vonzott. Ez
utóbbit Molnár Xénia színésznő vezette, aki Zsidek Pállal és Matusek Attilával közösen foglalkozott a gyerekekkel.

Visegrádon az idén is megrendezte
a Misztrál együttes (tagjai között
Tóbisz Tinelli Tamással) a Regejáró Fesztivált, amelyen az együttes
új lemezét is bemutatta.

Az idén Rimaszombatban rendezte meg
a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya a Gömöri Magyarok Kulturális Ünnepélyét, amelyen az idén 70 éves
Csemadok jeles tagjait is köszöntötték.

Derencsényben a Falu
újjáéled című hagyományos rendezvényen
fellépett a rimaszombati M.E.L.L együttes is
Marian Lacko vezetésével.
Összeállította: jdj, fotó: gecse, virsinszky és a szervezők
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Augusztus 28.:
Zuzana Mikulcová a Szombati Jazztivalon

A rimaszombati származású Zuzana
Mikulcová és zenésztársai (Andrej
Hruška – gitár, Michal Šelep – bas�szusgitár, és Ľuboš “Ežo” Ambrozai
(ütőshangszerek).) lesznek a Szombati Jazztival idei évfolyamának harmadik vendégei, akik a Lányka című
új projektjüket mutatják be. A koncert augusztus 28-án, szerdán kezdődik 20.00 órai kezdettel a Fekete
Sas étterem udvarán. Jegyek 8 eurós
áron válthatók a Városi Művelődési
Központban, a www.kulturars.sk oldalon vagy a koncert előtt a helyszínen.

Deák Bill Gyula, LGT, Tóth Vera és
Marica grófnő a Palóc Napokon
Több mint 40 programmal várják az érdeklődőket Fülekre a XXIX. Palóc
Napokra és Városnapokra. Az önkormányzat és a Füleki Városi Művelődési Központ – több partnerrel karöltve – augusztus 15. és 18. között rendezi
meg a nagy népszerűségnek örvendő fesztivált.
A rendezvénysorozat csütörtök délután, augusztus 15-én kezdődik a Füleki Vármúzeum „Nógrád nagyjai – Bacskai Béla élete és munkássága” című kiállításának megnyitójával a Városi Honismereti Múzeum galériájában 16.30 órai
kezdettel. A pénteki programok 13.00 órakor kezdődnek a Városi parkban az
Ismerjetek meg minket! című programblokkal, mely Az én családom címmel
meghirdetett gyermekrajzverseny kiértékelésével indul. Ezután roma tehetségek táncos-zenés műsorával, valamint hazai és magyarországi sztárvendégek
– Ricco és Claudia, Rigó Mónika és a Ham Ko Ham – koncertjével folytatódik a program. Közben 15.00 órától a római katolikus templomnál leleplezik II.
Koháry István mellszobrát. A Palóc Napok és Füleki Városnapok hivatalos
megnyitójára a Várudvarban kerül sor a 16.00 órakor kezdődő folklórműsor
keretében, s itt kerülnek ünnepélyes átadásra a városdíjak is. Az ünnepi műsorban a várudvar színpadán a helyi zenekarok mellett közreműködik a Dűvő zenekar, Agócs Gergely és Molota Ondrej is. A pénteki napot 20.00 órától Deák
Bill Gyula és a POLEMIC zenekar koncertje zárja a Várudvarban.
A Városnapokat kísérő Füleki Vásár helyszíne a Várfelső utca lesz, ahol a
szombati rendezvények is zajlanak. Augusztus 17-én reggel a piactéren és a
Várfelső utcában vásári komédiások invitálják a közönséget a várudvarban rendezendő szombati programokra. A 10.00 órakor kezdődő Családi délelőtt keretében lesz utca- és meseszínház a MeseFiguráknak, a Kofferszínháznak és
Fjodor bohócnak köszönhetően, gyerekkoncert a Kolompos zenekarral, kézzel
hajtott körhinta, játszópark, gyermekíjászat, légvár és egyéb attrakciók. A délután 15.00 órakor kezdődő Szórakoztató műsor keretében a szervezők zenével
és utcaszínházzal várják a várudvarra a közönséget: bemutatkozik a losonci
Traditional Dixie Stompers és a füleki Infinity Music Band zenekar, a koncertek között pedig a Bab Társulat szórakoztatja a közönséget. A borok kedvelői
ez idő alatt 14.00 órától ellátogathatnak a Pincesorra, a Nyitott Pincék Napja
című kísérőrendezvényre. 16.30 órától a Filbyt épületénél megemlékeznek a
füleki önkéntes tűzoltóság 125. évfordulójáról és ünnepélyesen átadják a
Füleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltószertárát. Az esti koncertek keretében a Várudvarban 20.00 órától a legendás LGT zenekar Zenevonat Szuperkoncertjére kerül sor, akik közös koncertet adnak Tóth Verával.
Vasárnap délelőtt nem marad el a szlovák és magyar nyelvű szentmisékhez
kapcsolódó, immár hagyományos ünnepi körmenet. Délután 13.00 órától a
Szabadság téren kerül sor a Strongman – Erős emberek versenye című rendezvényre, mely újdonságnak számít a Városnapok programjában. A futballrajongók 16.30 órától szurkolhatnak a hazai FTC Fülek csapatának a III. liga
bajnoki mérkőzésén a karasznóiak (Krásno nad Kysucou) ellen. A vasárnapi
műsorok utolsó programblokkjaként 18.30 órai kezdettel sor kerül a Polgármester-díj ünnepélyes átadására, melynek keretében a díjazott, Szvorák Katalin népdalénekes is színpadra lép. A négynapos rendezvénysorozatot a vár
udvarán egy zenekarral kísért nagyoperett, a Marica grófnő zárja.
Belépőjegyek a helyszínen is válthatók, a kedvezményes belépőket elővételben
lehet megvásárolni a VMK-ban, illetve online jegyvásárlással a kultura.filakovo.sk honlapon.

Két musical
„látogat” Rimaszombatba

Augusztus utolsó napján illetve szeptember 11-én két zenés komáromi
előadást is láthatunk Rimaszombatban, a Városi Művelődési Központban. Az előadásokra jegyek augusztustól kaphatók a Tompa Mihály
Könyvesboltban.
Augusztus 31-én, szombaton 18.00 órától a
Teátrum színházi polgári társulás színrevitelében
tekinthetik meg A cigánytábor az égbe megy
című musicalt, amely Maxim Gorkij Makar
Csudra című novellája alapján készült Jevgenyij
Doga zenéjével. A komáromi előadást Dráfi Mátyás rendezte, aki maga is játszik az előadásban.
Szerelem, szenvedély, szabadság… Vajon hová
vezet két egyformán erős jellem szerelme, ha
egyikük sem tud engedni Romantikus, filmszerű előadás a híres szovjet, azonos című film alapján. A főszerepben a gömöri kötődésű, népszerű énekesnőt, Rigó Mónikát, valamint Berecz Györgyöt, Ropog Józsefet és Pfeirferlik
Tamást láthatja majd a közönség. Az előadást a Bellő zenekar kíséri, táncol
a Bellő táncegyüttes. Közreműködik a dél-komáromi Evangélikus Énekkar.
Jegyek elővételben 8 eurós áron kaphatók (a helyszínen 10 €).
A padlás Presser Gábor, Sztevanovity Dusán és
Horváth Péter félig mese – félig musicalje. Az ősbemutatójára 1988. január 27-én került sor a Vígszínházban, Marton László rendezésében, ahol azóta töretlen sikerrel játsszák. A mű egy betörés, két
szerelmes fiatal és négy, a túlvilágot kereső szellem történetét meséli el. A komáromi Jókai Színház másodszor mutatta be a mára már klasszikussá
érett zenés darabot, ezúttal az egykori vígszínházi
ősbemutató egyik szereplőjének, Méhes Lászlónak a rendezésében. A rimaszombati közönség
az idei Tompa Mihály Országos Versenyen már
láthatta az előadást, szeptember 11-én, szerdán 18.00 órai kezdettel ismét
megtekintheti. Az előadás főbb szerepeiben Béhr Mártont, Bárdos Juditot,
Cs. Tóth Erzsébetet, Holocsy Katalint és Culka Ottót láthatjuk.
Jegyek elővételben 8 eurós áron kaphatók a Tompa Mihály Könyvesboltban.

Spomienka
Augusztus 9-én, halálának első évfordulóján,
fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunkra,

Csendes Gabira
Szeretettel emlékezünk rá,
A gyászoló család
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Megemlékezés

„Milyen kegyetlen nagy úr a halál,
csak sétál és minden ház előtt megáll.
Int szótlanul, és őt kell követni,
nincs alku senkinek, nem lehet maradni.
Így rabol el tőlünk tovaosonva,
könnyet, bánatot örökre ránk hagyva.
Fejet hajtunk ismét sírod előtt állva,
virággal kezünkben mindent meghálálva.
Legyen békés álmod a csillagos égben,
kívánjuk mindnyájan, nyugodjál békében.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Pelle Ottóra

halálának 5. évfordulóján
Szerető felesége, gyermekei, unokái és édesanyja

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik emlékét szívükben őrzik.
GH-67/19

Gömöri Hírlap

Petőfi, Arany és Ady nyomában
Július utolsó hetében a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetségének Rimaszombati Területi Választmánya szervezésében gömöri
pedagógusok egy csoportja, Románia magyar lakta településeire
szervezett tanulmányutat. Ilyen
jellegű tanulmányútra ebben az
évtizedben immár harmadszor
kerül sor. Az idén a Partiumot
kerestük fel. A Partium (kiejtése a magyarországi latinságban:
párcium) a mai Románia legnyugatibb részén található történelmi,
földrajzi terület. A Partium nem
a történelmi Erdély része, attól
különálló terület, amely közigazgatásilag hol Erdélyhez, hol Magyarországhoz, hol a Habsburg
Birodalomhoz tartozott.
Első megállónk Érsemlyénben volt.
Itt megnéztük a község 3 híres szülöttének szentelt múzeumot. Emlékszobát kapott itt Kazinczy Ferenc
nyelvújító, Fráter Loránd nótaszerző
és Csiha Kálmán erdélyi püspök.
Innen az alig 30 km-re található
Sződemeterre mentünk, ahol Kölcsey Ferenc emlékének adóztunk.
Nemzeti imánk, a Himnusz közös
éneklése az emlékparkban megható,
emlékezetes volt! Ismét 30 km után
Érmindszentre jutottunk (románul
Ady Endre!), vagyis Ady szülőfalujába. Az 1900-ban épített Ady-kúria
a falu végén áll, emlékmúzeum van
benne. Az udvar másik végében
található a régi parasztház jellegű
épület, melyben Ady született. Ebben a család régi bútorai láthatók.
Késő délután értünk Nagykárolyba.
Nagykároly első számú látnivalója a romantikus, régi lovagvárakra
emlékeztető, impozáns Károlyi-kastély, mely gyönyörű angolparkjával, felújított dísztermeivel, gazdag
gyűjteményeivel a régió kihagyhatatlan látványossága. Nekünk mégis a polgármesteri hivatal bálterme
volt az igazi. 1846 szeptember 6-án
Petőfi Sándor megérkezett Nagykárolyba és az Arany Szarvas nevű
fogadóban szállt meg. Az emeleten
vett ki egy kis sarokszobát. Ennek
ablakából pillantotta meg először
szeptember 8-án a szemközti ház
kertjében, múzsáját s leendő feleségét, Szendrey Júliát, aki éppen jó
barátnőjénél, Térey Marinál vendégeskedett. „Itt láttam én először.//
Kedves galambomat,//Itt láttam őt
először//Az akáczfák alatt.” Aznap
este táncvigadalmat tartottak a fogadóban. Természetesen Petőfi is megjelent az eseményen. S aztán úgy
esett, ahogy azt az égiek megírták.
A 23 éves Petőfi rögtön kiszúrta a
bálterem szépét, a fiatal, alig 17 éves
Szendrey Júliát. A bálterem falát
ma Petőfi Sándor és Szendrey Júlia

nagyméretű festménye ékesíti. Estére Szatmárnémetibe értünk, ahol
megnéztük a város főterét, a láncos
templomot és még néhány nevezetességet.
Másnap az egész délelőttöt Nagybányán töltöttük. Megnéztük az Ásványtani múzeumot, ahol több mint
16 000 ásvány található, amelyek a
környékről kerültek a felszínre. Sokáig időztünk a Szent István-toronynál, amely Nagybánya szimbóluma.
A több mint 40 m magas torony a
hajdani Szent István templom maradványa. Utunkat Koltón folytattuk. Koltó, Nagybányától 10 km-re
fekszik. A falu közepén áll Teleki
Sándor barokk stílusban épült kastélya Itt töltötte Petőfi Sándor élete
legboldogabb időszakát, a mézesheteket 1847. szeptember 9.–október
19. között, miközben 28 új verssel
gazdagította a magyar lírát. A költemények zöme a híres somfa alatti
kőasztalon íródott. Az évek során
Koltó Petőfi-zarándokhellyé nőtte ki
magát. „Még nyílnak a völgyben a
kerti virágok,//még zöldel a nyárfa
az ablak előtt...”, – szavalta közösen
kis csoportunk, miközben elénk tárult az a völgy és az a kert!
Utunkat Zsibóra folytattuk. Megnéztük az egyre inkább omladozó
Wesselényi-kastélyt és szomszédságában elterülő Vasile Fati botanikus
kertet. A Wesselényi kastély hajdani angolkertje az államosítás után,
köztulajdon lett, azaz nem gondozta
senki. 1959-tól kezdve Vasile Fati
a kastélyban működő zsibói líceum
biológia tanára egyre inkább elhintette azt a gondolatot, hogy a magas
dombok közé zárt terület klímája
megfelelő egy botanikus kert számára. Az álomból valóság lett és
1968-ban a botanikus kert csírái
kibontakoztak. Jelenleg több mint
5 000, a világ minden pontjáról érkezett növények várják a látogatókat.
Estére Kolozsvárra értünk. Az esti
fényekben pompázó városban nagy
élmény fényképezkedni Hunyadi
Mátyás szülőháza előtt. A főtéren
található a Szent Mihály katolikus
templom, ami egy gyönyörű gótikus

épület és egyben Erdély egyik fő
kultikus helye. A templom mellett
emelkedik Mátyás király lovasszobra, amit Fadrusz János szobrászművész (a 19. századi magyar történeti
szobrászat egyik legnagyobb alakja)
készített. Az alkotás Fadrusz művészetének leghíresebb alkotása,
egyben munkásságának csúcspontja. A szobor a nagy királyt abban a
pillanatban ábrázolja, amikor egy
vár bástyájáról harci ménjén ülve
győztes hadaira tekint. Arcáról erő
és fenség sugárzik. A szobor talapzata mellett állnak a fekete sereg
vezérei: Magyar Balázs, Kinizsi Pál,
Báthory István és Szapolyai János.
A mű gipszmodelljét 1900-ban bemutatták a párizsi világkiállításon,
ahol a több száz szobor között a
kiállítás aranyérmével jutalmazták.
A szobrot 1902 októberében avatták
fel fényes ünnepségek közepette.
A harmadik napot Tordán kezdtük.
Megtekintettük a várost, majd a sóbányát is. A méltán népszerű tordai
hasadék mellett a nagy múltú város
fő látnivalója az évszázadok óta működő sóbánya, mely Erdély egyik
legérdekesebb látványossága. Torda
egykoron az összes erdélyi sóbánya
adminisztratív, irányító központja
volt, melyet sókamarának, később
sóhivatalnak neveztek. Ki gondolná, hogy a közelmúltban a világ
25 leghihetetlenebb látványossága
közé választott helyszín a föld alatt
nemcsak a természet páratlan sócsodáival, hanem óriáskerékkel, csónakázótóval, fürdésre alkalmas barlangi sóstavakkal is bír? Kőrösfőn
megcsodáltuk a református templom
225 kazettából álló festett mennyezetét. A néphagyomány szerint, amikor 1660. május 22-én II. Rákóczi
György fejedelem a vesztes szászfenesi csata után sebesülten Várad felé
menekült, Körösfőn megpihent, ahol
Korpos György helybeli lakos látta
el a fejedelmet. Rákóczi jóságáért
egy török szőnyeggel ajándékozta
meg, amelyet aztán utódai a református egyháznak adományoztak. Ez
az értékes „Rákóczi szőnyeg”, mely
egyébként a templom falát díszítette,
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jelenleg restaurálás miatt nem látható. Kőrösfőről Csucsára vitt utunk.
Az itt álló kastélyt a XX. század elején Boncza Miklós, Ady apósa építtette Csinszka (Boncza Berta) édesanyjának. A domboldalon áll a kerti
lak, az úgynevezett „fehér ház”, ahol
az első világháború idején Ady Endre is lakott. 1968-ban itt szerény emlékházat rendeztek be Ady emlékére.
Ma egy szoba Ady és Csinszka itt
töltött két évének állít emléket.
Tanulmányutunk utolsó napjára még
Nagyvárad és Nagyszalonta maradt. Nagyvárad a Partium igazi kincsesdoboza. Nem véletlenül hívják
Európa szerte Románia szecessziós
fővárosának, hiszen olyan építészeti remekeket tartogat, mintha egy
eltűnt kincsesdobozt nyitnánk fel
éppen. A városnak 77 műemlék épülete van, amelyek számos építészeti
stílust viselnek magukon. Minden
stílus megtalálható itt a szecesszió
korából. Láthatunk Zsolnay porcelánnal díszített épületet, csodaszép
freskókkal ékesített templomokat,
gótikus elemeket, barokk remekeket,
reneszánsz ékességeket, klasszicista
és eklektikus építészeti jegyeket.
Nagyváradon számos templomot is
megcsodálhatunk, valamint itt van
Európa 3. legnagyobb zsinagógája
is. Az egyik különleges templom a
Holdas nevet kapta, mégpedig azért,
mert egy 1793-ban készült egyedi
óraművet visel. A templom „köldöke” ez az innovatív szerkezet, amely
egy holdórából és a homlokzaton
látható gömbből áll. Úgy működik,
hogy a gömb 28 naponként egy teljes fordulatot tesz meg a saját tengelye körül, így mutatja az óraszerkezet által jelzett ciklustól függően
a hold fázisait. Lenyűgöző! A város
számos, igazán értékes épületei id.és
ifj. Rimanóczy Kálmán nevéhez
köthetők. Apa és fia mint a modern
város formálói. Utolsó megállónk
Nagyszalonta volt. Megnéztük
Arany János felújított szülőházát és
az Arany János Emlékmúzeumot a
Csonkatoronyban, amely az Arany
Jánosra vonatkozó emlékek legjelentősebb gyűjtő- és megőrző helye.
Tanulmányutunkat a kedves szállásadók, lenyűgöző idegenvezetők tették még szebbé! Az égiek is velünk
voltak, hiszen a négy nap alatt mindig kellemes időnek örülhettünk!
Csupán utunk végén, már hazafelé
közeledve szakadt ránk az eső, de
kit érdekelt ez...? Csodálatos négy
napot töltöttünk a Partiumban! Nagy
köszönet ezért a szervezőknek, akik
minden részletre odafigyelve tervezték még utunkat! És nem utolsó
sorban köszönet a sofőröknek a biztonságos vezetésért!
Bodon Sándor, fotó: Pál Gabriella

hu.rimavskasobota.sk
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Életútja fontos állomásához érkezik a napokban
a rimaszombati Városi Hivatal alkalmazottja,
Ema Vraniaková, akit az egész város úgy ismer, mint a Polgári Ügyek Testülete (ZPOZ)
munkatársát. 1978 óta rendületlenül, határtalan
lelkesedéssel végzi munkáját, megannyi városi
rendezvény lebonyolításában vett részt az elmúlt évtizedekben, legyen az esküvő, jubileum,
köszöntő. Ema Vraniaková az elmúlt négy évtized alatt lelkes csapatot verbuvált maga mellé, s
ő az, aki nyugodtan elmondhatja magáról, hogy
az annyira jellemző megosztottság idején is sikeresen egy fedél alá tudta terelni az embereket, s megosztás helyett az esketőterem az elmúlt évtizedekben mindig nyugodt légkört árasztott. Köszönhetően
neki, akit szerkesztőségünk nevében is nagy-nagy szeretettel köszöntünk, s
kívánjuk, hogy még sokáig álljon városunk rendelkezésére.

Csillagösvény néven szervezett gyerektábort a rimaszombati Baráti Körök.
Új
vasútállomás-épületekkel
gazdagodott a régió. Ezentúl a jánosiak, a felediek
(a kisállomáson),
a várgedeiek és a
gömörsídiek várhatják kellemesebb
környezetben a vonatot.

Elhunyt Július Alberty

Hosszú, súlyos betegség után 93 éves korában elhunyt Július Alberty történészprofesszor. Utolsó könyve, Rimaszombat története
1918-ig az egykori történelmi dokumentumok fényében címmel
a napokban jelent meg a Gömör-Kishonti Múzeum kiadásában.
Július Alberty 1926 augusztus 19-én született Felsőpokorágyon, az
alapiskolát szülőfalujában végezte el, míg a gimnáziumot Rimaszombatban és Tiszolcon. Egyetemi diplomáját Pozsonyban, a Komenský
Egyetemen szerezte. 1947 és 1953 között Losoncon és Besztercebányán tanított, 1953ban Breznóbányán középiskolai igazgatóként is tevékenykedett. 1955 óta főiskolai
tanárként működött Besztercebányán, ahol 1964-ben a Pedagógiai Kar első dékánja
lett. A normalizáció idején nem engedték tanítani, rehabilitációjára 1989-ben került sor,
amikor visszatért a katedrára, s 2010-ig folytatta tanári munkásságát.

Kurinci élményeim

Amikor Kurincon jártam, a kacskaringós csúszdán még dolgoztak, így sajnos még nem használhattam. Amikor Kurincon jártam a családommal, hatszor nyomtak le a víz alá.
Először Hajnalka, mert nem mentem vele a csúszdán.
Másodszor Tímea, aki kétszer is lenyomott a víz alá. Őt Tímea anyukája
követte, majd Marian és Richárd is lenyomott a víz alá.
De nagyon jó volt.
S remélem, jövőre még jobb lesz, ha már kacskaringós csúszda is lesz.
Máté Frederik, 10 éves, Várgede

A napokban vonult nyugállományba a Városi Hivatal oktatási osztályának munkatársa,
Varga Anna, aki évtizedekig
állt a helyi oktatási intézmények rendelkezésére. A nyugdíjas évtizedekhez kívánunk
sok-sok egészséget és életerőt.

Egész nyáron sorjáztak a régióban a falunapok. Képünk a nagydaróci falunapon
készült, ahol halászlével is kedveskedtek
a látogatóknak.

