Az elmúlt napok
margójára
Év elején mindig fogadalmakat szoktunk tenni abban a
reményben, hogy az új esztendő különb lesz az előző évinél.
Sokan ilyenkor forrón fogadkoznak, mennyire is szeretik a
hazájukat vagy a városukat.

A remény lámpása – 2018

Kresnye András felvétele

• Rimaszombatban járt Lucia Žitňanská igazságügyi miniszter, aki bejelentette, elkezdődhet
a börtönépítési projekt Szabópusztán, amely 832 férőhelyet, s mintegy 350 új munkahelyet
jelent. A beruházás mintegy 58 millió euróba kerül.
• Decemberi ülésén új főellenőrt választott a rimaszombati Városi Képviselő-testület
Csirmaz Miklós (MKP) személyében, aki február elsejétől veszi át megbízatását.
Részletek lapunk belső oldalain

• Andreas Varady a novemberben kapott Harmónia-díj társaságában
• Amíg tavaly január hidegrekordokat döntött, idén ellenkezőleg: még a hóvirág is kidugta
a fejét. Sok helyen ilyenkor elengedhetetlen az asztalról a kocsonya, s mi mást is kívánhatnánk olvasóinknak az idei esztendőre, mint sok-sok magánéleti és munkahelyi sikert.
Gecse Attila, Martin Ambróz, Tiry Katalin felvételei és archív

Nos, ezt a városa iránti különös szeretetét nyilvánította ki egyik polgártársunk – akit nevezzünk
Daniellának –, aki beadvánnyal fordult a Szlovák
Belügyminisztériumhoz, vizsgálja ki, valóban
megszegte-e a megyei választások előtti kampánycsendet a Gömöri Hírlap és a Gemerské zvesti szerkesztősége. Beadványában említést tesz a
körforgalom ünnepélyes átadásáról, amelyen a
polgármester, alpolgármester és akkori megyefőnök jelenlétét rejtett reklámnak nyilvánítja.
Természetesen a szerkesztőségnek esze ágában
sem volt megsérteni a kampánycsendet, s időben
megkérte a nyomdát, hogy az az ominózus héten
egy nappal előbb nyomtassa ki a lapot, hogy a
posta időben kézbesíteni tudja azokat. S mivel az
újság már október 31-én, kedden a postán volt, s
a kampánycsend csak november másodikán lépett
életbe, a törvényt a szerkesztőség eleve nem szeghette meg. Mivel november elsején állami ünnep
volt, nem zárhatjuk ki, hogy nem sikerült mind a
9 ezer példányt eljuttatni, s akadt háztartás, amely
csak november másodikán, csütörtökön kapta
meg, de ebben az esetben mindazokat a választási
reklámot és bilboardot ki kellene vizsgálni, amelyek választások alatt is kint lógtak, s lógnak még
ma is…
Ahogy nem sértett törvényt Šimko József, Rigó
László, Marian Kotleba, s az MKP jelen lévő megyei képviselői, Auxt Ferenc és Juhász Péter sem,
akik egy héttel a választások előtt jelen voltak a
körforgalom ünnepélyes átadásán, hisz mint megyei képviselők, támogatták a körforgalom megépítését, s egy történelmi esemény részesei voltak.
A belügyminisztériumnak – amely sokkal szívesebben foglalkozik az efféle beadványokkal, mint
Bašternák és albérlői csalásaival – elküldtük az állásfoglalásunkat a lapban befizetett választási hirdetések kifizetését igazoló okmányokkal együtt.
Állásfoglalásunkat, mely szerint semmilyen választási csalás nem történt, elküldtük Daniellának
is, akinek az azonosságát az ügyetlen minisztériumi hivatalnokoknak nem sikerült teljes egészében
eltitkolniuk...
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Csirmaz Miklós lesz
a város új főellenőre

A rimaszombati Városi Képviselő-testület decemberi ülésének legfontosabb napirendi pontja az új
főellenőr megválasztása volt, aki
2018 február elsejével veszi át a
posztot. Öten jelentkeztek, titkos
szavazással a város új főellenőre
Csirmaz Miklós (Magyar Közösség Pártja) lesz.
Január végén lejár az eddigi városi
főellenőr, Šťavina László hatéves
mandátuma, így a város pályázatot
írt ki a tisztségre. Öten jelentkeztek,
akiket a képviselő-testület hallgatott meg, majd titkos szavazással
döntött. Az eddigi főellenőr mellett
két városi képviselő, Csirmaz Miklós (MKP) és Vas Vilmos (KDM)
is bejelentkezett, ahogy Martina
Bálintová közgazdász és Miroslav
Bielak, a Városi Hivatal Pénzügyi
Osztályának megbízott vezetője is.
A titkos szavazáson 17 képviselő
vett részt, Csirmaz Miklós már az
első körben megkapta a minimálisan
szükséges tíz szavazatot (Bielak hat,
Bálintová egy szavazatot kapott),
így február elsejétől ő váltja Šťavinát. A Városi Képviselő-testületben
a helyét valószínűleg Róbert Kuvik
(SMER-SD) veszi át, aki az előző
ciklusban szintén pótképviselő volt.
Csirmaz 1971-ben született, Nyitrán, a Mezőgazdasági Főiskolán
végzett, jelenleg az Allianz – Szlovák Biztosító vezető alkalmazottja.
Változás történt a testületben is, novemberben ugyanis lemondott Varga
Szilvia, a Most-Híd képviselője, akinek a helyét Ján Čeman (SMER-SD)
volt alpolgármester vette át.

Eva Muráriková, a Városfejlesztési
Osztály vezetője az elmúlt években
benyújtott projektekről adott számot, s mint beszámolójából kiderült
Cifruš István hivatali ideje alatt 77
projektet nyújtottak be, amelyből
24-et támogattak 2 977 466 € értékben, míg Šimko József idejében
69 projekt került beadásra, ebből 28
nyert támogatást 2 857 801 € értékben. 2005 és 2017 között 149 projektet adott be a város, ebből 52 kapott támogatást mintegy 5,8 millió €
értékben. 2017-ben két projekt kapott támogatást, december elsejétől
nyolc taggal ismét működik a roma
polgárőrség, s három új térfigyelő
kamerával gyarapodott a város. Elfogadták a testület jövő évi menetrendjét, a képviselők nyolc alkalommal üléseznek majd, s több szakmai
bizottságban is lesznek változások.
Az iskolaügyiben Július Sojka helyett Ján Čeman folytatja, az EU-s
projektekkel foglalkozó bizottságba
Ladislav Sedmák helyett Hajdú István, a Fundament P. T. ügyvezetője
ül, míg a szerkesztőbizottság munkáját (Gömöri Hírlap-Gemerské
zvesti) Polgári László és Branislav
Caban erősíti a továbbiakban. Vas
Vilmos a Városi rendőrség létszámát
kevesellte, jelenleg csak 11 rendőr
áll a város rendelkezésére. Šimko
József bejelentette, hogy februártól
15 főre emeli a Városi rendőrség
létszámát, amely tavasszal átköltözik a Városi Hivatal most felújított
épületébe.

Helyreigazítás

jdj, fotó: amb

Lapunk legutóbbi számában írtunk a Kiút a Jobb Életbe Polgári
Társulás akciójáról, amelynek keretében minden hónapban egy
szegény sorsú gyereket támogat. Az első támogatott Trifonti Elemér
lett, aki viszont nem Serkében, hanem Szútoron lakik.
Az érintettektől és olvasóinktól is elnézést kérünk.

hu.rimavskasobota.sk

Börtön épül
Rimaszombatban

Rimaszombatban járt Lucia Žitňanská igazságügyi
miniszter, s a Járásbíróság
épületében bemutatta annak a büntetés-végrehajtási intézetnek a projektjét,
amit a jelenleg is működő
szabópusztai börtön mellett terveznek megépíteni. Az új létesítmény 832 elítéltet fogadhat majd,
s mintegy 350 embernek biztosít munkalehetőséget.
Rimaszombatban a kilencvenes évek közepén már szóba került börtön létesítése, az akkori kormány meg is vásárolta a volt dohánygyár épületét, de a
város lakóinak élénk tiltakozása miatt (még helyi népszavazásra is sor került) a kormány visszakozásra kényszerült, s így csak a szabópusztai nyitott
végrehajtási intézmény működik a mai napig. Ahogy a miniszter elmondta,
a jelenlegi 18 szlovákiai börtönből 13 több mint harminc éve épült. De az
EU-s rendelkezések miatt a kormány „kénytelen” a jelenleginél megfelelőbb körülményeket biztosítani az elítélteknek, így egy elítéltnek négy
négyzetméternyi területhez lesz joga, míg ma legfeljebb 3,5 négyzetméter
jut egy börtöntöltelékre. A tervezett rimaszombati létesítmény 832 férőhelyes lesz, ahol akár életfogytiglanra elítélteket is elhelyezhetnek. Tervezik
egy gyártócsarnok építését is, ahol az elítéltek többsége dolgozhatna majd.
Az igazságügyi tárca az új börtönben 298 börtönőrt fog alkalmazni és 42
civil munkahelyet is létrehoznak. Az új létesítmény ún. PPP-projekt formájában épülne meg, a szükséges beruházások összege 58 millió euróra tehető.
A komplexum 18-24 hónap alatt készülne el, az építkezés maga 2019 utolsó
negyedévében indulhatna, és a börtön 2021 második félévében kezdhetné
meg működését.
Amíg a kilencvenes években Rimaszombat lakói népszavazással tiltakoztak
a város központjába tervezett börtönépület miatt, most viszonylagos csend
fogadta a tervezett szabópusztai bővítést. Ivan Hazucha képviselő szerint
számolni kell azzal is, hogy az új munkaerő egy részének szállásra lesz szüksége, s a használaton kívül helyezett Iskola utcai kollégium egy részét is a
leendő alkalmazottak részére kell(ene) bocsátani.
jdj

Petíció a járás déli részében
levő közutak felújításáért

„A Rimaszombati Járás déli részének
a megye gondozásában levő útjai elhanyagoltak, javításra szorulnak. Ezenkívül nincsenek ellátva felületi jelzésekkel, ezért nagyon veszélyes rajtuk
a közlekedés. Szó van a Tajti-Feled
útszakaszról Péterfalán és Ajnácskőn
keresztül, a Balog völgy útszakaszairól,
de egyéb útszakaszokról is, amelyek a
megye útfelügyelete felmérése alapján
javításra szorulnak. Kérjük, hogy a megye végezze el a javításokat
a 2018-as év végéig. Az útfelületi jelzéseket pedig helyezze el a legkorábbi lehetséges alkalommal, mivel a közlekedés biztonsága forog
kockán.”
Ilyen szövegű petíciót írt egy háromtagú bizottság, Mede Géza (Egyházasbást), Básti Ernő (Óbást) és Vavrek István (Hubó) összetételben.
A petíciót húsz községben kb. ezer polgár támogatta az aláírásával, amelyet aztán december 4-én átadtak Ján Lunter új megyeelnöknek. Ján Lunter az átvételkor írásban biztosította a bizottságot a petíció támogatásáról.
A bizottság információi szerint a Megyei Hivatal közlekedési osztálya
január elején kezdett el foglalkozni az üggyel. Az illetékes hivatalnok
elmondta, hogy a petíció tárgyában javaslatot készítenek elő, amelyet a
Közgyűlés Közlekedésügyi Bizottsága fog letárgyalni. A legelső adandó
alkalommal helyszíni szemlét is fognak végezni. A pénzek megítéléséről
végső soron a megyei közgyűlés fog dönteni.
A bizottság a petíciót átadta az új megyei képviselőknek is az információkkal együtt, mégpedig azzal a kérelemmel, hogy használják fel a munkájukban, és mindenképen támogassák a járás déli része polgárainak a kérelmét.
A petíció további sorsát a bizottság figyelemmel fogja kísérni, elvárja annak törvény szerinti intézését.
petíciós bizottság

Gömöri Hírlap

A közöny ellen emelték fel a szavukat

Meghitt, családias hangulatban
és létszámban ünnepelte létrejöttének 20. évfordulóját a Rimaszombat és Vidéke Polgári
Társulás. Az ünnepi közgyűlésen
elsősorban az eltelt húsz esztendőt elevenítették fel a társulás
egykori letéteményesi, így Boros
Zoltán, B. Kovács István és Csúsz
László, de szó esett a folytatásról,
az elengedhetetlen megújulásról
is.

A társulás ugyanis az idők során
elöregedett, annak mozgatói megfáradtak, s bizony nem kevés szó
esett a közönyről és a közömbösségről, amely egyre inkább úrrá
lesz a szlovákiai, így a gömöri
magyarokon is. A hétfői találkozón a sok-sok panasz mellett azért
örömre is volt ok bőven, hisz a
közgyűlés elején kedves karácsonyi
műsorral köszöntötték a résztvevőket a Daxner utcai Óvoda tanulói,
s átadásra került a Babanapló egy
példánya is. Ez utóbbiról, valamint
a Gólyahír programról Gál Sándor
szólt részletesen, aki hangsúlyozta,
a megmaradásunk záloga a gyerekvállalásban van, bár mint Csúsz
László hozzátette, a régióban nem
beszélhetünk demográfiai válságról, az elmúlt években nagyjából
300-330 közötti kiselsős vehette át
a Rákóczi Szövetség beiratkozási
támogatását. Soha ekkora támoga-

tást nem kaptak még a határon túli
magyarok, mint most, a magyar
kormány nemzetpolitikájának köszönhetően amíg pár éve még évi 9
milliárd forint jutott a nemzetpolitikára, ez az összeg az idén elérte a
100 milliárdot.
A Rimaszombati és Vidéke
a
legvadabb
„mečiari” időszakban
jött
létre, amikor az
alapítványok
egy törvényi
szabályozás
miatt
megszűntek, így az
akkor a Felvidéken működő célalapok
kénytelenek
voltak átalakulni polgári társulásokká. 1997 októberében így jött létre a
Rimaszombat és Vidéke is, amelyet
a helyi járási hivatalban jegyeztek
be, annak első elnöke Boros Zoltán
lett, de már akkor fontos szerepet
vállalt a működésben B. Kovács
István, Csúsz László, ahogy Hacsi
Attila, Bán Zoltán, Komlósy Zsolt
és Kovács László is. A társulás
fénykora B. Kovács István nevéhez
fűződik, aki szenvedélyes felszólalásában sorolta az eredményeket,
így a Petőfi szobor felállítását, a
zsípi Izsó Miklós emléktáblát, a

nemesradnóti Radnóti szobor, a
rimaszécsi Radnóti emléktábla,
a rimaszombati Bartók-Pásztory
emléktábla leleplezését, a Múzsák
Háza átadását, de a 2006-ban Rimaszombatban megrendezett Protestáns Szabadegyetem megszerve-

zését is, amelyen mintegy 200 jeles
magyar értelmiségi vett részt szerte
a világból. De a kulturális aktivitás mellett kivették a részüket az
oktatási támogatások elosztásából,
ahogy segítettek az árvízkárosultaknak is. Egyik utolsó nagy terve
B. Kovácsnak a rimaszombatiak
emlékparkjának létrehozása volt,
ez jelenleg a város képviselő-testületének és vezetésének a kezében
van. Ha a város átvállalja, akkor
lesz emlékpark, ha nem, akkor nem.
17 év után B. Kovács lemondott az
elnöki posztról, akit Csúsz László
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követett, s várja, hogy jöjjenek a
fiatalok, akik átveszik tőle a stafétabotot. Csúsz szólt a Rimaszombat és Vidéke egyik legfontosabb
feladatáról, a beiratkozási programról, amelyet az idén már tizennegyedik alkalommal valósítottak
meg. Ádám Zita, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének
(SZMPSZ) országos alelnöke a
magyar kormány óvodafejlesztési
programjáról szólt, hisz 21,5 milliárd forintból 217 intézmény újul
meg, s új óvodaépület kerül felépítésre Felvidék számos településén,
így Rimaszombatban és Tornalján
is. Ádám Zitától megtudtuk azt is,
hogy az EMMI jóvoltából Magyar
sarkak címmel mind a 342 óvoda
egy 560 € értékű ajándékcsomagot
kap a közeljövőben.
Az ünnepi közgyűlés egyik utolsó
felszólalójaként Bán Zoltán városi
képviselő hangsúlyozta, hogy hiába van a kezünkben a kulcs, s hiába van anyagi támogatás is, ha a
közöny megöli az elképzeléseinket.
A közönyt legyőzni, ez a mi munkánk, nem is kevés – talán ez lehetne a legfontosabb üzenete a Rimaszombat és Vidéke Polgári Társulás
ünnepi közgyűlésének, amely szeretetvendégséggel és a Sorsvirág
együttes ünnepi műsorával zárult.
Juhász Dósa János,
fotó: Pósa Homoly Erzsó

Elkezdődött
Több szülés, kevesebb
a vasútállomás felújítása
házasság és válás

2017 végén Rimaszombatnak 22 593 lakója volt, ez 120 polgárral kevesebb mint egy évvel azelőtt. A helyi kórházban 2017-ben 1 219 gyerek született, akik közül 600 volt a fiú, s 619 a lány.
A leggyakoribb lánynevek közé tartozott a Nela, a Sofia és a Natália, míg
a legtöbb fiú a Dominik, Dániel és Fülöp neveket kapta. Tavaly is több
egzotikus névvel találkozhattak a szülészeten, így voltak gyerekek, akik a
Leonetta, Aisha, Arina, Kimberly, Rege, Santiago, Nimród, Keve, Enrigue
vagy Miguel neveket kapták. Négy anyuka ikreket hozott a világra, míg
240 újszülött császármetszéssel jött a világra. Hármas ikrek tavaly nem
születtek.
Az idei év első újszülöttje pár perccel a szilveszteri tűzijáték után született, másnap hajnalban megszülettek az első ikrek is, előbb a fiú, Lukáš,
aki 2 190 grammal s 47 centiméterrel jött a világra, őt követte hat perccel
később a húga, aki 2 260 grammot nyomott és 45 centi volt a magassága.
Az év első hetében 20 szülést vezényeltek le a rimaszombati kórházban.
Az anyakönyvi hivatalban 2017-ben 658 halálesetet jegyeztek fel, ami 58sal több az előző évinél. Rimaszombatban 651 ember hunyt el, Jánosiban
6, míg Tóthegymegen 1 (ez a két község is a rimaszombati Anyakönyvi
Hivatalhoz tartozik). Tavaly 120 pár kötött házasságot ez 12-vel kevesebb,
mint 2016-ban), ebből két pár nem a házasságkötő teremben esküdött örök
hűséget egymásnak, egyik pár a gimnáziumban, míg egy másik a tamásfalai kastélyban mondta ki a boldogító igent. Kilenc rimaszombati külföldi
állampolgárral kötött házasságot, így a házasulandók között volt olasz,
macedón, román, ukrán és ausztrál állampolgár. Ez utóbbit Skype segítségével Ausztráliában is élőben kísérhették figyelemmel az ottani családtagok. 47 válást is regisztráltak tavaly, ez 22-vel kevesebb, mint egy évvel
korábban. 77 alkalommal változtattak tavaly család- vagy keresztnevet.
amb

Régóta ígérték, de január közepén végre elkezdődött a rimaszombati
vasútállomás várócsarnokának a felújítása, amelyet az utóbbi időben
a hajléktalanok vettek használatba, s az utasok az elviselhetetlen bűz
miatt vagy a folyosón vagy a szomszédban található autóbusz-állomáson várakoztak.
Amint a Szlovák
Államvasutak
(ŽSR) munkatársától,
Bozsaky
Dávidtól
megtudtuk, a cég kisebb javításokat
és átalakításokat
végez, amely elsősorban a várótermet érinti, hogy
az utasok kulturáltabb környezetben
válthassák meg a
menetjegyüket, s
várakozhassanak az érkező járatra. A pár hetes munkálatok az új men�nyezeti lámpák, kerámia-falburkolatok, kerámia padlók, radiátorok felhelyezésére és a fal festésére korlátozódnak, s ha minden a tervek szerint
halad, január végéig be is fejezik a munkákat, amelyekre 27 257,23 €-t
különítettek el. A későbbiekben tervezik a váltók cseréjét, a felszállóhelyek korszerűsítését, ahogy az utazóközönséggel való kapcsolattartás
modernizációját is.
Kép és szöveg: jdj
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Akik esélyt adtak maguknak
és egy közösségnek – GICS és FeMaRo

Letargia, elvándorlás, egyre sötétebb jövőkép – ugye mi mást is
írhatnánk 2018 sáros januárjában
Gömörről és Nógrádról? GICS
és FeMaRo – mondom erre én.
A két civil szervezet tagjai úgy
döntöttek, kell még egy esélyt adni
a régió fiatalságának. Magyarnak
és romának egyaránt. Igazi sikertörténet az övék.
A Via Nova ICS Gömöri Ifjúsági
Csoportja, a GICS kilencedik évzáróját tartotta fergeteges bulival karöltve, s mint Cziprusz Zoltán hangsúlyozza, a Via Nova ICS 2017-ben
mintegy 18 ezer embert mozgatott
meg Királyhelmectől Köbölkútig.
A Via Nova ICS egyik legaktívabb
szervezete a Gömöri Ifjúsági Csoport, a GICS, amely négy járás (Rimaszombati, Nagyrőcei, Rozsnyói,
Losonci) fiatalságát fogja össze, s
jelenleg mintegy 500 tagja van. De
ennél sokkal több embert mozgatnak
meg, a fesztiváloktól, a főzőversenyeken és bálokon át a focitornákig. A lényeg, a közösségépítés, és
a négy járás legtöbb településébe
megtalálták már azokat az embereket, akikre lehet építeni, s akik képesek egy közösséget megmozgatni.
S bizony, ez nem is olyan könnyű
feladat ebben a mai atomizálódott
világban, ahol a mobilis fiatalok jelentős része elment vagy pedig ül a
számítógépe és okostelefonja előtt,
s egyre kevésbé érdekli, mi is történik körülötte. A szervezet az elmúlt
években régiósodott, vagyis több,
egy régióban működő alapszervezet
összefogott, s együttes erővel szervezik a rendezvényeiket. Említsük
meg a Medvesaljai, a Rimaváraljai
vagy a Turócvölgye ICS-t, amelyek több települést is összefognak.
A regionális csoportok és a járási

elnökség a Baráti Körökkel együttesen sok-sok rendezvényen van túl, s
az ún. hagyományos rendezvények
mellett mindig újabb és újabb ötletekkel is előállnak, így a szervezet
vitte tavaly a mikulási ajándékot a
kárpátaljai nagydobronyi árvaházba,
Balogfalán RetroParty-t rendeztek,
keresetté váltak a füleki és a rimaszombati magyarbulik, de van igény
a Felvidéki Labdarúgó Bajnokságra,
amelybe egyre több csapat nevez
be a régióból is. Tavaly tizedik alkalommal rendezték meg a Katalin
Bált, amelyen 450 ember mulatott
önfeledten, a megyei választások
előtt humoresteket szerveztek neves
magyarországi humoristák bevonásával, de a legnagyobb tömegeket a
régió három fesztiválja (JúniusFeszt,
SzeptemberFeszt, VárLak Fesztivál)
mozgatta meg, amelyre mintegy
11 800 néző látogatott ki, köztük
nagyon sok szlovák is. A felnőttek
mellett a leendő nagykorúakat is
megkörnyékezték, a fesztiválokat
kézművestáborok és játékos foglalkozások kísérték, de bemutatkozott
a Páko Mária vezette Csillagvirág
is. Az Edda Művek, Neoton Família,
Magna Cum Laude, és számos más
sztár mutatkozott be, ahogy nem feledkezett meg a szervezet a nemzeti
ünnepeinkről sem, így március 15-

ről s augusztus 20-ról sem. Nagyon
aktívak voltak az egyes alapszervezetek is, számos helyen szerveztek
bálokat, ünnepi rendezvényeket, de
jótékonysági akciókat is.
Az évzáró keretében átadták a 2017es elismeréseket is, így az év alapszervezete a balogfalai lett, az év
embere a serkei Varga Ákos, míg az
év baráti köre a rimaszombati, s közülük került ki az év embere, Juhász
Péter is. Az idén szintén folytatják
a már megszokott rendezvényeiket,
június elsején a gyereknappal kötik
egybe a JúniusFesztet, amelynek két
szárvendége is lesz, mégpedig az
Edda Művek és a Republic. Ahogy
lesz összetartozás napja, jelmezbál,
gyerektábor és nem maradhat el a
Felvidéki Labdarúgó Bajnokság
sem.
Adj esélyt magadnak! – áll a Felvidéki Magyar Romák, a FeMaRo logójában, s annak tornaljai vezetője,
Váradi Zsolt hittel vallja, mindenki
csak maga lehet kovácsa a boldogulásának. Zsolt ápolóként dolgozik
egy öregotthonban, városi képviselő
Tornalján, s már évek óta eredményesen működtette a Fényes Csillag nevű polgári társulást, amelyet
annak idején Szögedi Anna polgármesterrel hoztak létre, s helyi Ki Mit

Tud?-ot is szerveznek évente a város
és a régió tehetséges roma fiataljai részére. Tornalján mintegy 2 500 roma
él, s mint a roma közösségek többsége, bár nagy többségük magyarul
beszél, mégis nagyon megosztottak.
Tavaly az MKP kereste meg őket,
személyesen Menyhárt József elnök
egyeztetett vele több alkalommal is,
s vette pártfogásába őket. A Fényes
Csillag nevet váltott, s 2016 decemberétől a Felvidéki Magyar Romák
(FeMaRo) nevet vette fel. A név
persze csalóka, mert egyelőre többnyire csak Tornalját és környékét
fedik le, de Menyhárt ígéretet tett rá,
hogy idővel a szervezet ki tud majd
teljesedni, hiszen az MKP szeretné
a magyar romák egészét megszólítani, így a keleti és a nyugati régióban
is. Az első FeMaRo-s év igen húzós
volt, sok-sok rendezvénnyel. Mintegy 500, köztük magyar és szlovák
gyereket tudtak megszólítani a gyereknapi rendezvényükön, hét csapat
kapcsolódott be a labdarúgó bajnokságba, a rimaszécsiek eljutottak a
szepsi országos döntőbe is, de nem
maradhattak el a nagyszabású fesztiválok sem, Bangó Margit fellépett
Kálosán, Rimaszécsen és Tornalján
is. Váradi Zsolt nagyon fontosnak
tartja, hogy a romák tanuláshoz való
kedve növekedjék, bekapcsolódtak
a Rákóczi Szövetség beiratkozási
programjába is, amelybe több település romáit be tudták vonni, de a
szövetség elnökével, Halzl Józseffel
megegyeztek a további együttműködésben is. S ahogy a GICS, ők is
szeretnék folytatni a hagyományos
rendezvényeiket, mert ahogy a tavalyi év is mutatja, nagy-nagy igény
van rá, s nagyon sokan várnak arra,
hogy esélyt kapjanak, hisz ezzel
esélyt adhatnak másoknak is.
jdj, fotó: gecse

Korpás Éva járt a Halászi utcai Óvodában
A rimaszombati Halász utcai Óvoda örömmel értesült a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja által érintett külhoni
óvodák részére kiírt pályázata sikeres elbírálásáról, amely a benyújtott pályázati
anyagot támogatásra méltónak ítélte, és ez
alapján 100 ezer forint támogatást nyújt a
pályázatban leírt célok megvalósítására.

Elsődleges célunk volt Korpás Éva és zenekara által megértetni a kis ovis gyerekeinkkel
a magyar népdal üzenetét, gyarapítani szókincsüket új szavakkal, kifejezésekkel. Népdalok, mondókák, gyerekjátékok és muzsika
segítségével feleleveníteni, megismertetni és

megszerettetni hagyományainkat, értékeinket. A szórakoztató, oktató-nevelő táncházas
jellegű családi délután résztvevői voltak az
ovisok szüleikkel és a leendő, beiratkozásra
váró magyar ajkú gyerekek szüleikkel, valamint a szlovák csoportok magyar nemzetiségű
gyerekei is.
Korpás Éva, Madarász András és Sipos Dávid
Csillárim, hopp... című gyerekműsora december 12-én valósult meg, ahol a gyerekek egyúttal átvehették a Rákóczi Szövetség karácsonyi ajándékát is.
A rendezvény sikerét igazolták a pozitív vis�szajelzések, a vidám hangulat és a gyerekek
öröme!
Maksi Judit, óvodavezető

Gömöri Hírlap

Mesélni kell
a gyerekeknek

A Csillagházban mutatta be új kötetét a budapesti Siker Kiadó, mégpedig a Pósa Lajos Társaság szervezésében. A Nincs e háznál szebb
palota című kötet válogatás Az Én Újságomban megjelent gyermekversekből.
Interaktív könyvbemutatóra került sor a Csillagházban, ahol a Nincs e
háznál szebb palota című képeskönyv bemutatójára került sor (a kötetet
Halász-Géczi Ágnes illusztrálta). Az est házigazdája a tavaly áprilisban
alakult Pósa Lajos Társaság volt, amely folytatja a 2014-ben elkezdett
munkát, Pósa Lajos életének és munkásságának megőrzését. Három éve
több száz akciót bonyolítottak le, a társaságnak, s főleg annak lelkének,
mindenesének, a rimaszombati Pósa Juditnak nem kis szerepe van abban,
hogy ha fokozatosan is, de Pósa Lajos kezd visszaszivárogni a magyar
irodalomba.
A Nemesradnóton született Pósának oroszlánrésze volt abban, hogy az irodalom a gyerekekhez is eljutott, s ennek egyik szócsöve az 1889-ben megalapított Az Én Újságom című gyermeklap volt, amely 1944-ig működött.
A lap első száma 1899. december 15-én indult, s a 6-10 éves korosztálynak
szólt. A lap állandó és alkalmi szerzői közé olyan nagyágyúk tartoztak,
mint Benedek Elek, Gárdonyi Géza, Gyulai Pál, Krúdy Gyula, Heltai Jenő,
Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Jókai Mór és Móricz Zsigmond, akiknek
a verses meséin generációk cseperedtek fel. A lap nem ereszkedett le a
gyerekekhez, hanem felnézett rájuk, így színvonalas, az új igényeket gyorsan felmérő, európai viszonylatban is modern gyermeklap volt.
A rimaszombati könyvbemutatón a kiadó munkatársa, a bátkai származású Csipka Rozália tartott rendhagyó irodalmi meseórát a gyerekeknek, s
ebben a Páko Mária vezette Örömzene Műhely mintegy harminc nebulója
segédkezett, akik több vadonatúj megzenésített verset is előadtak a teltházas terem közönsége legnagyobb örömére. A jelenlévők még játszhattak
is, aki figyelmesen meghallgatta a Bohus Edina által előadott Móra Ferenc
mesét (A cinege cipője), az karácsonyi édességcsomaggal lett gazdagabb.
Mesélni kell a gyereknek – hangsúlyozta Csipka Rozália, s az új kötetben található verses mesék erre kiválóan alkalmasak. Az est végén a Siker
Kiadó jóvoltából ajándékcsomagot (nyomdából megmaradt papír formájában) vehetett át a Speciális Magyar Tannyelvű Alapiskola, s mint Pósa
Judit zárszavában hangsúlyozta, új tagokat is várnak a Pósa Lajos Társaságba, akiknek fontos a költő szellemi hagyatékának az ápolása.
jdj, fotó: gecse
Nagyszombatban tartotta
közgyűlését a Szlovákiai
Szakácsok és Cukrászok
Szövetsége, amelyen a
rimaszombati Kereskedelmi- és Szolgáltatóipari
Szakközépiskola több
elismerésben is részesült, így a magas szintű
szakmai képzésért és
nemzetközi rendezvények
példás megszervezéséért Szent Lőrinc-díjban részesült az iskola, s annak
igazgatója, Jaroslav Bagačka is. Az iskola az idén is folytatja a külföldi
konyhákat bemutató heteit is, február 6. és 8. között a mexikói, 12. és
16. között az ázsiai, míg április 9. és 13. között már hagyományosan a
magyar konyha kerül terítékre.
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Nyerjünk játszóteret
Rimaszombatnak!

Rimaszombat Városa az idén is benevezett a LIDL társaság által
meghirdetett versenybe, a Žihadielko-ba, amely 2018-ban is lehetőséget biztosít tíz gyerekjátszótér kiépítésére Szlovákiában.
A szavazás a www.zihadielko.sk oldalon január 15-étől február 28-ig
tart, s kérik a város lakóit, minél többen adják le a szavazatukat, hogy
Rimaszombat Városa egy gyönyörű játszótérrel legyen gazdagabb.
Az almágyi Foglár
Gábor kapta Bese
Bernadett táraságában
az idei Kantár Csaba
díjat. A Kantár Csaba
Ifjúsági Díjat a fiatalon
elhunyt költő emlékére
2003-ban adományozták először, akkor még
helyi fiataloknak, majd
2013-ban a díj országos
jelentőségűvé vált.

Idén is játsszunk
a Tompa Könyvesbolttal
Szerkesztőségünk az idén is
folytatja játékát
a Tompa Mihály
Könyvesbolttal.
Ezúttal 2017 decembere népszerű könyveinek
a toplistájával lepjük meg az
olvasóinkat:
1. Sebestyén Balázs, Tóth Gábor:
E-mentes övezet, avagy mit reggeliztél ma? (PILIS-VET BT)
2. Fördős Zé: Megúszós kaják
(Lunchbox Produkciós Kft.)
3. Vekerdy Tamás: Belső szabadság – Elég jó szülő – elég jó gyerek (Kulcslyuk Kiadó Kft.)
4. Fa Nándor: Magad, uram (Libri)
5. Bödőcs Tibor: Addig iszik
(Helikon Kiadó)
6. Almási Kitti: Lezárás, Elengedés, Újrakezdés (Athenaeum
Kiadó )
7. Leiner Laura: Ég veled (L&L
Kiadó)
8. Győrfi Károly: Európa értékrendi válsága, úton a vég felé
(Püski Kiadó)

9. Geert Wilders: Halállistán –
Az iszlám háborúja a Nyugattal
és velem (Patmos Records )
10. Yuval Noah Harari: Sapiens
– Az emberiség rövid története
(Animus Kiadó)
11. Ruediger Dahlke – Thorwald
Dethlefsen: Út a teljességhez –
A betegségek jelentése és jelentősége (Bioenergetic Kiadó)
12. Czáka Sarolta – Valló László:
A metszés ábécéje (Mezőgazda
Lap- és Könyvkiadó Kft.)
13. A növényszaporítás ábécéje – Oltás, vetés, dugványozás
(Mezőgazda Lap- és Könyvkiadó
Kft.)
Januári kérdésünk:
Karácsony táján került a boltba a Legendák a legendákról –
A rimaszombati foci első száz
évének története című kötete,
amelynek szerzője lapunk egykori főszerkesztője. Az ő nevét
küldjék be február 5-ig szerkesztőségünk
elérhetőségeire
(979 01 Rimaszombat, Svätopluk
u.9., vagy gomorihirlap@rimavskasobota.sk). Sorsolással egy
szerencsés olvasónk tíz eurós
könyvutalványt nyerhet.
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110 éve hunyt el Fábry János

1907 december 28-án (más források szerint 30-án), vagyis 110 évvel ezelőtt hunyt el Fábry János,
muzeológus, botanikus, tanár, iskolaigazgató, a Gömör-Kishonti
Múzeum alapító igazgatója.
Fábry János 1830 július 31-én született Losoncon. Gimnáziumi tanulmányait szülővárosában és Selmecbányán végezte. Losoncon Szilniczky
Mihály tanár megkedveltette vele a
botanikát. A természetrajzot Eperjesen végezte Hazslinszky Frigyes
Ákos és Vandrák András irányítása
alatt. Az 1848-49-es szabadságharcban mint honvédtüzér, majd mint
térparancsnoksági segédtiszt vett
részt. A világosi fegyverletétel után
Jánosiban nevelőként működött.
1850-ben az osgyáni evangélikus
gimnázium tanára lett. 1854-ben a
Bécsi Egyetemen fizikai, kémiai és
geológiai tanulmányokat folytatott.
Az osgyáni és rimaszombati gimnáziumok egyesítése után rendes tanári

működését a rimaszombati egyesült
protestáns gimnáziumban folytatta.
Többször az igazgatói hivatalt is
viselte. Tanítványa volt Mikszáth
Kálmán is, aki kedves tanáráról a
Kovászember, valamint a Fábry János című novellában és a Vasárnapi
Ujságban írt nekrológja is megemlékezik. Harmincnégy évig az összes
természettudományi tantárgyat tanította. Közben beszerezte a szakokhoz nélkülözhetetlen tanszereket és
gyűjteményeket. Az 1868-1890-es
időszakban fenntartott és igazgatott
egy államilag segélyezett felsőbb
leányiskolát.
1882 szeptemberében nagy kiállítást rendeztek Gömör művészeti és
régészeti emlékeiből Rimaszombatban, ez lett az alapja a megyei
gyűjteménynek. Szintén az ő szervezőmunkájának köszönhető a Gömör-Kishont vármegyei múzeum és
a hozzá kapcsolódó Közművelődési
Egyesület alapítása (1882 és 1883).
Az Egyesült Protestáns Gimnázium
és a (volt megyei) Gömör-Kishonti
Múzeum tevékenysége kezdetben
szorosan összekapcsolódott. A múzeum igazgatói tisztségét rendre
a gimnázium tanárai töltötték be.
Első, alapító igazgatója Fábry János,
őt követte a szepességi származású
Loysch Ödön, majd Fábián Vilmos
és végül Holéczy Miklós. Fábry János tevékenyen részt vett több tudományos és kulturális egyesületben,

észlelője volt a rimaszombati meteorológiai állomásnak. Flóraművei
szorgalmas gyűjtés eredménye, de
sok téves adatot is tartalmaznak.
Növénygyűjtésének 42 évi eredményét rendezett herbáriuma foglalta
magában, melynek ma kisebb része
Kolozsvárott és a Gömör-Kishonti Múzeumban, nagyobb része a
pozsonyi Szlovák Nemzeti Múzeumban található. Megalapította és
fejlesztette a múzeum régiség és
éremgyűjteményét. Az 1850-60-as
években dolgozott a Hon, Vasárnapi Ujság és a Politikai Ujdonságok
című lapoknak. Botanikai cikeket
közölt a Magyar Növénytani Lapokba. Ezeken kívül állandó munkatársa volt a Gömör, Gömöri Közlöny,
Rozsnyói Hiradó, Gömör-Kishont
stb. hetilapoknak és a Magyar Nyelvőrnek; névvel, névtelenül vagy
álnévvel írt vezércikkeket, ismeretterjesztő cikkeket és tárcákat Gömör
megye növényvilágáról, a szőlő- és
a dísznövénytermesztés történetéről; tankönyveket Az állattan elemei
(Pest, 1864), illetve A növénytan
elemei (Pest, 1865) címmel, ő készítette el Gömör és Kishont természetrajzát az 1905-ben megjelent,
Borovszky Samu szerkesztette vármegye-monográfia számára.
Fábry János 47 évi tanári szolgálat után, 1897-ben ment nyugdíjba.
Tíz évre rá, 1907. december 28-án
(más forrás szerint 30-án) hunyt el.

Tompa Mihály a Gömörország
őszi számának fókuszában

Alaposan elszámította magát a
Füleki Vármúzeum vezetősége, amikor január hatodikára,
Vízkereszt napjára ingyenes várlátogatást hirdetett,
ráadásul két vár alatti barlang
bejárását is lehetővé tette.
A várt 150-200 ember helyett
ugyanis több mint ezerkétszázan érkeztek, találkoztunk
gömöriekkel, magyarországi
vendégekkel, de angol nyelvű
turista is akadt a hatalmas
tömegben.
Lovas Róbert felvételei

Tompa Mihály
élete és munkássága áll a minap
megjelent
Gömörország című
negyedévi
lap
őszi számának a
középpontjában.
Szeptember 28-án volt 200 éve,
hogy megszületett a magyar irodalom mára méltatlanul elfeledett
jelese, Tompa Mihály. Kései tisztelőinek hála, nemcsak Gömörben emlékeztek meg róla a jeles
évforduló alkalmával, szülőföldje
viszont „ontotta” a rendezvényeket és a jubileumi kiadványokat is,
amelyek nagyban hozzájárul(hat)
nak ahhoz, hogy a költő továbbra is
benne éljen a gömöri köztudatban.
A Gömörország őszi száma bőséges
beszámolót nyújt a régió Tompát
köszöntő rendezvényeiről, de elolvashatják Kováts Dániel budapesti
irodalomtörténész tanulmányát is
Tompa honáról és honszeretéről.
Kiss László orvostörténeti sorozata
is Tompához kapcsolódik, mivel a
költő szemorvosát, Kanka Károlyt
mutatja be. Búza Zsolt a gályara-

bok szomorú sorsának állít emléket, de folytatják Zsupos Zoltánnak
a nemzetőrség és a honvédség tevékenységét feltáró tanulmányát is.
Prakfalvi Péter Nógrád természeti
öröksége közül ezúttal az ipolytarnóci ősmaradványokat veszi szemügyre, míg Csáky Károly Ipolyi
Arnold szülőföldi kapcsolataihoz
nyújt hasznos útmutatót. Közli a
lap Szőke István egykori rozsnyói
református lelkész 1928-ban napvilágot látott, A kálvinista öntudat
című írását, ahogy Tóth Elemér
verseit, Mester Györgyi novelláit
és Máger Ágnes Tompa-illusztrációit.
A Tompa-emlékév eseményeinek
sorolása mellett búcsúzik a folyóirat Mács Józseftől és Lévay Tibortól, s több új kiadványt is bemutatnak.
A Gömörország kapható a jobb felvidéki magyar könyvesboltokban
illetve megrendelhető a kiadó (Gömör-Kishonti Múzeumegyesület,
979 01 Rimaszombat, Vasutas u. 1.,
gemamuz@gmail.com, 0905/846
618) címen.
jdj

Emlékét további, általa létrehozott,
megszervezett fontos intézmények,
gyűjtemények – leánynevelő intézet és iskola, az első rimaszombati
meteorológiai megfigyelőállomás,
a maga gyűjtötte hatalmas herbárium, éremtár, önkéntes tanári nyugdíjpénztár, szimfonikus zenekar
stb. – és számtalan kisebb-nagyobb
újságcikk őrzi. Tanítványa, Richter
Aladár kolozsvári egyetemi tanár
egy új szederfajtát Fábry János után
Rubus Fabriinak keresztelt.
Fábry Jánosnak négy lánya született
és egyetlen fiúgyermeke, Fábry Zoltán, aki később Rimaszombat város
rendőrparancsnoka volt (meghalt
1943-ban, eltemetve Rimaszombatban). Unokája, ifj. Fábry Zoltán huszárőrnagy, született 1911-ben Rimaszombatban, meghalt 1951-ben
Budapesten. Koncepciós perben kivégezték, a Nemzeti Pantheon 298as parcellájában nyugszik. Posztumusz rehabilitálták és 1991-ben
huszárezredesi rangra előléptették.
Fábry Jánosról 1990 után a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum
Egyesület díjat nevezett el, amelyet
2008-ban a Fábry család kapott, s
amelyet az ükunoka, a magyarországi Nagyvázsony polgármestere,
Fábry Szabolcs vett át. Fábry János
nevét ma a díj mellett az általa alapított múzeum elől induló belvárosi
főutca neve őrzi Rimaszombatban.
Ludwig Emil nyomán/jdj

Helembay István
Jeruzsálemi álom

Az álomból valóság lett,
Jeruzsálem Izraelnek fővárosa,
Nem is volt ő más soha.
Görög török dúlt e tájon,
Sok vérzivatar áthaladt,
De az Istenhez hű zsidó szív,
Most már nemcsak álmodhat.
Visszatért választott néped,
Ajakán a kedves dal.
Egyedül az Örökkévaló az Isten,
Mindörökké az marad.
Újra épül a Szentélyed,
Dicsőséged bástyája,
Szereteted fényét szórja,
E gyönyörű szép világra.
Jönnek-jönnek a nemzetek,
Szívükben-lelkükben béke már,
Áldoznak majd az Örökkévaló
oltárán.

Gömöri Hírlap
Dóka Zsuzsa és a Gömörből elszármazott Bősi Szabó László nótaénekesek
az elmúlt hetekben több rangos elismerésben részesültek. Lakhelyükön,
Bősön, a város ünnepi önkormányzati
ülésén Pro Urbe, illetve díszpolgári
díjat vehettek át a polgármestertől,
Fenes Ivántól. A felvidéki nótapárosként is ismert énekesek évtizedek óta
öregbítik szűkebb pátriájuk, Bős és
Csallóköz jó hírnevét, de az anyaországba is rendszeresen járnak fellépni,
tévéműsorokban szerepelnek. Ahol
csak megfordulnak, nótázásukkal, dalaikkal mindenkit jókedvre derítenek.
Pár nappal később a népszerű páros a
Csemadok Dunaszerdahelyi Területi
Választmányától a Csallóköz Kultúrájáért közművelődési díjat is átvehette.
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Új könyvvel ünnepelte 55. születésnapját a
Gömörből (Balogfaláról illetve Rozsnyóról) elszármazott író,
Krausz Tivadar.
A Szent Grál Godwin
szerint című kötetét a
Széphalom Könyvműhely jelentette meg.
Ismered a nagylelkűséget, a szolgálatkészséget és bátorságot?
A szívedből ismered?
Legalább az egyik érzést! Akkor fölizzhat
benned, máskülönben
a károdra lesz (!) a
Grál-fény, a lovagok
világossága.
A mához szól az ősi
legenda Krausz Tivadar sajátos interpretációjában.
Lovas Róbert felvétele

Kresnye András
Már egy éve
Az ünnepek alatt zajlott a Fölszállott a páva idei döntője, amelyben két
felvidéki együttes is érdekelt volt. A nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes a középdöntőig, míg az egyházgellei Pósfa zenekar egészen a
döntőig menetelt, sőt utóbbiak meg is nyerték a kategóriájukat. A középdöntőben mindkét együttes a gömöri kultúra értékeit mutatta be.

Már egy éve nem látunk téged.
Már egy éve, hogy nem hallottuk hol erőteljes, hol gyengéd hangodat.
Már egy éve, hogy nem láttuk arcod néha kedves, néha dühös tekintetét.

A budapesti Interoperett művészei,nek Keszler Évának, Zalay Lídiának és
Egri Józsefnek a magyar nóta- és operett irodalom ismert és közkedvelt
dalaiból válogatott estjével indult az év Rimaszombatban.
Gecse Attila felvétele
A pelsőci kultúrház
falán elhelyezett
emléktáblánál emlékeztek Rudnay
Gyula jeles festőművészre január
9-én, születésének
140. évfordulója
alkalmából.
Beke Beáta
(www.felvidek.ma)
felvétele

Már egy éve, hogy nem érezzük bőröd melegét, nem szoríthatjuk meg dolgos kezed.
Már egy éve nincs velünk üde friss illatod, mely tisztaságot árasztott.
Már egy éve, de nem felejtjük utolsó szavaid, mi örökre megmarad szívünkben.
Bízom bennetek, büszke vagyok rátok, szeretlek titeket, bárhol is vagyok, én itt
leszek nektek.
Már egy éve üres lett életünk, mi sok szenvedést és kudarcot hozott.
Már egy éve csak azt mondhatjuk, volt egy Apánk, kire mindig büszkén gondolunk.
Már egy éve kis unokád szól hozzád, minek hallatán szívünk darabokra tör.
Már egy éve hiányodat érezzük szívünkben, a ház minden tárgyán, zegén-zugán.
Már egy éve, hogy megtanultunk erősek maradni és könnycsepp nélkül élni.
Már egy éve, de ma is érezzük jelenléted, bárhol is vagyunk.
Hisz megígérted, bárhol is leszel, mindig itt leszel s vigyázol ránk.

Bohó Zoltán váratlan halála miatt új tagot választottak a roma polgárőrség tagjai közé Rácz Erik
személyében.
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Január 29.

Nejem a neten – fergeteges
vígjáték Harsányi Gábortól

Február 01:

Esték a Gömöri Hírlappal –
Hacsi Attila könyvbemutatója

Az Esték a Gömöri Hírlappal februári estjén Hacsi
Attila Legendák
a legendákról (A
rimaszombati foci
első 100 évének
története) című
kötetének bemutatójára kerül sor
február elsején,
csütörtökön 17.00
órai kezdettel a
Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében
(Daxner u. 42.).

Nejem a neten címmel Harsányi Gábor vígjátékát nézhetik meg a Fregoli
Színház előadásában, az Incognito
Event&Organization
Production
szervezésében január 29-én, hétfőn
19.00 órai kezdettel a Városi Művelődési Központ színháztermében. Jegyek elővételben 12 eurós áron kaphatók a rimaszombati Tompa Mihály
Könyvesboltban, vagy 15 eurós áron
előadás előtt a helyszínen.
Egy mai kispolgár története, aki súlyos
anyagi gondokkal küzd, aki belemegy,
hogy szerepeljen egy valóságshow-ban.
Felszerelnek húsz rejtett kamerát a lakásában. Felteszik az internetre, és húsz
millió ember nézi éjjel-nappal. Elhiszi, hogy egy hónap alatt megkeresheti
a pénzt, amivel tartozik. De nem tudja mire vállalkozott? És elszabadul a
pokol.
Az előadás szereplői: Csengeri Attila, Harsányi Gábor, Gregor Bernadett,
Cseke Katinka, Plasztán Anett, Czakó Ádám és Czető Zsanett.

Február 02.:
Hatvanhetedszer is bálozik a
Csemadok Rimaszombatban

Február 04.:

Kiállítás és könyvbemutató is lesz
a nagybalogi Csemadok évzáróján

A Csemadok Rimaszombati Alapszervezete az
idén már hatvanhetedik
alkalommal rendezi meg
farsangi bálját, amelyre február másodikán,
pénteken kerül sor 20.00
órai kezdettel a Városi
Művelődési
Központban. A jó hangulatról az
egri Focus Band gondoskodik.
A jegyár 30 €, s azt Mács
Zoltánnál (0908/900 032)
vagy január 22-én, hétfőn
17.00 órakor a Városi Művelődési Központ előcsarnokában vásárolható meg.

A Csemadok Nagybalogi Alapszervezete február 4-én, vasárnap 15.00 órai kezdettel tartja évzáróját a helyi kultúrházban.
Az ülés elején az alapszervezet és a község közös szervezésében Kresnye
András Bécsi Képeslapok című tárlatának megnyitójára kerül sor, amelyet
Juhász Dósa János újságíró méltat. Ezt követi az alapszervezet évzáró gyűlése, ahol lehetőség lesz új tagok belépésére is. Az est keretében bemutatják
Pál Dénes Életem korképe című új kötetét is.

Köszönetnyilvánítás...

Havi részletekre bérelnék ez évre kisebb szőlőst, gyümölcsöst Serkében.
Cím és telefonszám a szerkesztőségben

Megemlékezés...

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára drága halottunkat,

Emlékezünk a felejthetetlen drága édesanyára,

Guzsák Gizellára

Antal Róbertet

kinek jóságos szíve 35 évvel ezelőtt dobbant utoljára.
Aki soha nem feledi el, lánya Éva és férje,
s emlékükbe él unokáinak, Adriannának és Eszternek.

január másodikán a várgedei temetőbe

(Rimaszombat)

GH-02/18

(Várgede)

GH-03/18

a gyászoló család

Gömöri Hírlap

Február 05.:
Újabb Camoletti bohózat
érkezik Rimaszombatba

Tavaly láthatta a rimaszombati közönség Marc Camoletti megunhatatlan
bohózatát, a Leszállás Párizsbant, mégpedig Rák Vikivel az egyik főszerepben. Február ötödikén, hétfőn újabb
Camoletti-örökzöld érkezik hozzánk,
a Hatan pizsamában. Az előadás 18.00
órakor kezdődik, amelyben Gabika
Škrabákovát/Andrea
Profantovát,
Anna Novákovát, Danica Jurčovát, Richard Stankét/Peter Sklárt, Ján Dobríkot és Michal Rovňákot láthatjuk.
A belépő 17 euróba kerül, jegyek kaphatók a helyszínen, a Turisztikai Információs Központban, illetve a Ticketportal
hálózaton keresztül.

Február 17.:
Jótékonysági batyus bált
rendeznek Bátkában

A Bátkai Református
Egyházközség és a Csemadok Bátkai Alapszervezete február 17-én,
szombaton 20.00 órától a
helyi alapiskola tornatermében batyus bált szervez.
Az egész estés élőzenét
és a jó hangulatot a Mag
Trió biztosítja.
Információ és asztalfoglalás február 14-ig a
0905/126 324-es telefonszámon

Referenst keres
az oktatásügyi hivatal
Rimaszombat Városa referenst keres az iskolaügyi hivatalba. A munkába lépés várható ideje: 2018 március elseje
A referens elsődleges feladata a városhoz tartozó oktatási intézmények
módszertani irányítása és gazdálkodásuk ellenőrzése, az állam által átruházott funkciók és feladatok bebiztosítása és megvalósítása a Szlovák Köztársaság hatályos törvényei, a kormányrendeletek és útmutatók alapján,
másodfokú döntések meghozatala azokban az ügyekben, amelyekben első
fokon az érintett oktatási intézmény igazgatója hozott döntést , valamint
módszertani, szakmai és tanácsadói tevékenység lesz a városhoz tartozó oktatási intézmények részére.
A jelentkezést a szükséges mellékletekkel együtt zárt borítékban az alábbi
feltüntetésével: „Pracovná ponuka – Referent školského úradu – NEOTVÁRAŤ” legkésőbb 2018. január 31-én, 16.00 óráig postai úton vagy személyesen kérik az alábbi címre elküldeni: Mestský úrad, Prednosta MsU,
JUDr. Štefan Szántó, Svätoplukova 9., 979 01 Rimavská Sobota. A kiválasztásra a szóbeli meghallgatás alapján kerül sor, amelyre azokat a jelentkezőket hívják meg, akik minden előzetes feltételt teljesítettek.
Az állás betöltéséhez szükséges feltételek és egyéb infó a www.hu.
rimavskasobota.sk oldalon találhatók.

Február 10.:
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A Hajnácska szoborra gyűjtenek

A Csemadok Ajnácskői Alapszervezete tisztelettel meghívja Önöket
február 10-én, szombaton 20.00
órakor kezdődő jótékonysági farsangi bálra. A bál bevételét a község
névadójának, Hajnácska szobrának
megvalósítására fordítják.
Zenéről a Contact zenekar, vacsoráról a H&M catering gondoskodik.
További hangulatfokozó a büfé és a
tombola.
Belépődíj 15€, mely tartalmazza a vacsorát, aperitifet és egy tombolajegyet.
Mindenkit szeretettel várnak és jó mulatást kívánnak a szervezők.

Február kilencedikéig lehet
jelentkezni a Virtuózokba
A tehetséges ifjú zenészek február 9-ig jelentkezhetnek a www.mediaklikk.hu/virtuozok oldalon
keresztül három korcsoportban a Virtuózok című
klasszikus zenei tehetségkutató műsor negyedik
évadába. A verseny abszolút győztese 12 millió, a
korcsoport győztesek 6-6 millió forintot nyernek.
Ahogy megszokhattuk már, az előválogatók után
következik egy előválogató műsor, amelybe 9-9 versenyző kerül be a kicsik, a tinik és a nagyok korcsoportjából a három elődöntőbe. Innen korcsoportonként hárman jutnak a döntőbe, ahol kiválasztjuk a
korcsoportgyőzteseket, a fináléban az abszolút győztesről pedig a közönségszavazással dönt egy ingyenesen letölthető applikáción keresztül.
„Bíztatjuk azokat is, akik korábban a válogatók során kiestek, hogy jelentkezzenek újra, hiszen voltak olyan példák, mint Váradi Gyula, aki ugyan kiesett az első évad válogatóján, a második évadban viszont a korcsoportjának
győztese lett, később pedig Plácido Domingo budapesti koncertjén vendégművészként lépett fel” – mondta el a közszolgálati televízióban Medveczky
Balázs, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. televíziós és rádiós médiaszolgáltatási igazgatója, aki azt is hozzátette meg, hogy a tehetségkutatáson
túl a Virtuózok célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse és megszerettesse a klasszikus zenét, felmutatva annak szépségét, összetettségét,
jelenvalóságát.

Már pályázhatunk
a Kisebbségi Kulturális Alapnál

Megjelentek a Kisebbségi Kulturális Alap 2018-as évre szóló első pályázatai.
A magyar kultúra támogatására a 4,07 millió eurós keretet szakterületenként azonos összegben osztották el, így a közművelődésre és tudományra (1),
az írott kultúrára, sajtóra és könyvkiadásra (2) és a művészeti tevékenységek
támogatására (3) egyaránt 1,36 millió € jut. A pályázatok benyújtásának határideje 2018. február 5.
A kultminor.sk portálon a pályázati felhívások, egyéb dokumentumok és információk találhatók, az elektronikus pályázati rendszer a napokban kezd majd működni. A pályázatok benyújtásának határideje 2018. február 5., a kiértékelések
várható időpontja pedig április 18.
Az aktuális pályázati felhívás szerint a következő programokban és területeken nyújthatunk be pályázatot:
Program 1.: Közművelődés és tudomány – két altéma, 1.6 és 1.7-ben
Program 3.: Művészeti tevékenységek – öt területen, összesen tizennyolc altémában
A kiírás értelmében a roma nemzeti kisebbség az egyes programban az alábbi területekre nyújthat be kérvényt:
Program 1.: Közművelődés és tudomány – nyolc altémában
A kiírás a további kisebbségek számára tartalmaz még pályázati lehetőségeket, amelyeket a kiíró oldalán találnak (http://www.kultminor.sk/sk/moznostipodpory/aktualne-vyzvy/457-vyzva-c-1-2018).
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Advent – 2017

Bőséges volt az idei adventi időszak rendezvényekben szerte Gömörben.
A meghitt várakozást az ünnepek bensőségessége váltotta, s mire ezek a
sorok megjelennek, már javában tart a báli szezon, hiszen rövid lesz az
idén a farsangi időszak.
Április elsején és másodikán ránk köszönt a húsvét. December elején mindenütt meggyújtották az adventi gyertyákat, sok helyre megérkezett a betlehemi láng, s vannak még olyan helyek is a régiónkban, ahol zeneszóval
és kántálással köszöntik az ünnepeket. Az adventi időszak a jótékonykodás

időszaka is, a Via Nova ICS és a Baráti Körök például a kárpátaljai Nagydobronyi Árvaház lakóit lepte meg ajándékokkal. Az Új Gömör Néptáncegyüttes, a Relax Szabadidőközpont és a Művészeti Alapiskola ünnepi műsorral köszöntötte a karácsonyi elcsendesedésre váró lelkeket. Karácsony
másnapján már a báloké volt a főszerep, míg Szilveszter éjjelén a tűzijátéké.
Ennek legkevésbé a háziállatok örültek, de azért sokan gondoltak rájuk és az
erdő-mező madaraira is. Képes összeállításunkban (Gecse Attila, szervezők)
az adventi időszak pillanatait elevenítjük fel.

Február 16-án városunkban
koncertezik Zalatnay Sarolta

A Music production művészeti
ügynökség szervezésében február 16-án, pénteken a Városi Művelődési Központban 19.00 órától 70. születésnapja alkalmából
jubileumi nagykoncertet ad Zalatnay Sarolta, vagyis mindenki
közkedvelt Cinije. A koncertre
jegyek elővételben a helyszínen,
a rimaszombati Tompa Mihály
Könyvesboltban és a ticketportal
hálózatán keresztül kaphatók.
A koncert sztárvendége a nyolcvan éves, szintén jubileumos
Koós János lesz.
Zalatnay Sarolta az énekesnő, aki
55 éve aktív a zenei pályán. Több,
mint 700 dal arany és gyémánt le-

mezek előadója. Jelenség, akihez
három generációnyi családi emlék,
szerelmi vallomás, baráti kötelék
kapcsolódik. Válogatás nélkül
szórakoztat a legszegényebb falu
kisebbségi területein, a leggazdagabbak privát születésnapi partijain, falunapokon, önkormányzati
eseményeken, jótékonysági koncerteken itthon és a határon túl
egyaránt.
1966-ban a Magyar Televízió
Táncdalfesztiválján második helyezést ért el a Hol jár az eszem?
című dallal, majd 1967-ben megnyerte a Nem várok Holnapig
című számmal, melyet az Omega
együttes kísért. 1971-ben a Fák,
Virágok, Fény című dallal nyert.
Kísérte az LGT, Omega, Bergendy, Metro, Generál, Skorpió együttes. 18 nagylemeze van, 50 kisebb
és az általa elénekelt közel 700 dal
közül jelentek meg angolul, spanyolul, olaszul, németül, sőt még
oroszul is. Hat mozifilmben (köztük a legendás Fuss, hogy utolérjenek című zenés filmben Bodrogi
Gyula, Pécsi Sándor, Huszti Péter, Páger Antal, Kern András és
Sunyovszky Sylvia partnereként)
szerepelt. 11 könyvet írt, amelyek
több mint egymillió példányban
fogytak el.
Lapunk a rendezvény médiapartnere

