Az elmúlt napok
margójára
Nem szűkölködött 2018 januárja eseményekben. Mindezek
közül két témát választottam ki
mai jegyzetemben.

Tavaszra várva

Juhász Dósa János felvétele

• Megtartotta idei elő ülését a rimaszombati Városi Képviselő-testület, amely
módosította a 2018-as költségvetést is.
• Sebők Valéria a Csemadok életműdíját vehette át Galántán.

Részletek belső oldalainkon

• Zsúfolt ház előtt mutatták be a Nejem a neten című bohózatot, amelyben találkozhattunk
Harsányi Gáborral, Gregor Bernadett-tel, Csengeri Attilával és Cseke Katinkával is.
• A Városháza Galériában nyílt meg a budapesti Kroutil Gyula és a beretkei Bari Marián Egy szelet India című tárlata, amely munkanapokon február végéig látogatható.

• Lassan végéhez közeledik a báli szezon, mind a Tompa Mihály Református
Gimnázium, mind a Csemadok megtartotta idei farsangi bálját.
• A Tompa Mihály Református Gimnázium disztermében mutatták be Hacsi Attila Legendák a legendákról, a rimaszombati foci első száz esztendejét feldolgozó munkáját.

1.számú téma
A novemberi megyei választások
eredményeképp városunkat öten
képviselik a megyei törvényhozásban az elkövetkezendő öt esztendőben. Šimko József polgármester mellett, aki függetlenként került be a testületbe, négyen a magyar közösség színeiben szereztek
mandátumot, akik a választások előtt nyíltan Ján
Lunter megyeelnökjelöltet támogatták, hasonlóan
a régió hatodik bejutott képviselőjéhez, Michal
Bagačkához (SMER-SD). Joggal várhattuk volna el, hogy ez a támogatás megnyilvánul majd
a funkciók elosztásakor is, de nem így történt.
A Lunter család – a megyeelnök papa és képviselő
fia, akinek jelentős befolyása van a megye vezetésére –, nem tartotta fontosnak, hogy akár egyetlen bizottsági elnöki poszttal, nem beszélve egy
esetleges megyei alelnöki posztról –, meghálálja
a választások előtt nyújtott támogatást. Bár végül
nem került sor a szavazásra se a bizottsági elnöki,
se a megyei alelnöki posztokról, az előterjesztett
javaslat egyértelművé tette, mit is gondolnak Lunterék az ország egyik legelmaradottabb járásáról,
amely nem mellesleg a második legnépesebb képviselői hellyel rendelkezik a testületben.
2. számú téma
Bár a régiónk a legelmaradottabb régiók közé
tartozik, a nemrég közzétett parlamenti képviselői vagyonosodási lista nem épp erről tanúskodik.
Ugyan a Sme napilap, – amely a listát közzétette
–, elképzelhetőnek tartja, hogy nem minden képviselő adott le pontos vagyonnyilatkozatot, az első
hely így is járásunk képviselőjét, Simon Zsolt volt
mezőgazdasági minisztert illeti meg, aki az ös�szes többi politikust „zsebre tette”, s vezeti a listát, míg Robert Fico miniszterelnök például csak a
208. helyen szerénykedik. A Sme jelentése szerint
Simon nevén 17 építmény, 296 termőföld és kert,
124 egyéb telek, 37 szőlő, két gyümölcsös, további 26 erdővel borított telek található, a további
egyéb ingatlanról, s bérleményről, amelyek bevétele 2016-ban 450 ezer eurót tett ki, már inkább
ne is beszéljünk. Ehhez képest a miniszterelnök,
akinek egy beismert vityillója és szőlője van, egészen koldusnak tűnik. Végre legalább valamiben
az első helyen állunk országos viszonylatban is…
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2018 az építkezés jegyében

Megtartotta első idei ülését a rimaszombati Városi Képviselő-testület, amely több fontos építkezésről is döntött, így elkészülhet az
ú. n. konténeriskola a Feketevárosban, a Mikszáth utcai parkoló,
a posta előtti tér is megújulhat, s
zöld utat kapott a tobogán is Kurincon.
Utoljára találkozott jelenlegi összetételében a testület, ugyanis Csirmaz
Miklós (MKP) február elsejétől már
városi főellenőrként tevékenykedik
tovább, hisz a testület decemberi
ülésén hat évre őt választotta meg.
Helyét márciustól a testületben Róbert Kuvik (SMER-SD) veszi majd
át, amivel jelentősen átrendeződik
a testület felállása, hiszen előzőleg Varga Szilviát (Most-Híd) Ján
Čeman (SMER-SD) váltotta, így a
Közösen Rimaszombat Fejlődéséért
Klub elveszítette eddigi biztos többségét, s mostantól a mérleg nyelvét
Vas Vilmos független képviselő képezi majd.
Az ülés legizgalmasabb napirendi
pontjának a költségvetés idei első
módosítása bizonyult, amely több
ponton is változtatott volna a novemberben egyhangúlag elfogadott

javaslaton. Amíg a Szövetkezeti
utcában tervezett játszótér építését
leállították, addig három új építkezésről is döntöttek, így a Dúsa
úton ú. n. konténeriskolát állítanak
fel, hogy az ott tanuló diákoknak és
óvodásoknak ne kelljen bejárniuk a
városba, megépítik a Mikszáth utcai
parkolót, megújul a posta környéke
(ennek egyik szegletébe tervezik a
B. Kovács István javasolt emlékparkot is), s
a város tíz
éves hitelt
vesz fel a
Kurincra
tervezett
tobogán
megépítésére is.
Közel háromórás
vita után a képviselők 12 szavazattal
(hatan tartózkodtak) elfogadták a
javaslatot, mégpedig a három építkezést egy tételben (hiába kérte a
SMER-SD vezérszónoka, Ivan Hazucha, hogy külön szavazzanak), a
tobogánról egyhangúlag döntöttek
(ennek megépítése iránt egy török-magyar-szlovák cég mutatott
érdeklődést, s június 15-ig kellene

felállítani). A SMER-SD képviselői ugyanis azt javasolták, hogy az
iskola esetében várják meg, amíg
a minisztérium pályázatot írjon ki,
de Rigó László alpolgármester biztosította őket, hogy a napokban tárgyalt Vavrek Istvánnal, a romaügyi
kormánybiztos helyettesével, aki
biztosította őt, hogy a kormány is
támogatni fogja az önkormányzatot,
hiszen egyik kiemelt feladatuknak
tartják a
kötelező
óvodalátogatás
elfogadtatását.
Šimko József azt is
elmondta,
a mostani döntés
nem azt jelenti, hogy a játszótér
nem épül meg, a város próbál rá
támogatást szerezni, de ha ez nem
jönne össze, akkor is megépülne, mégpedig hitelfelvétel nélkül.
A játszótér mellett a döntés másik
vesztese a Tompa tér, eredetileg
ugyanis a szovjet hősi emlékmű
melletti terület befejezését tervezték, de az erre szánt 40 ezer eurót

is átcsoportosították, így a posta
környékének felújítására 100 ezer
€ jut, 80 ezer € a Mikszáth téri parkoló (a Szociális Biztosító és az
Európa étterem közötti térről van
szó), valamint 100 ezer € jut az ú.
n. konténeriskolára is. Ahogy a
szavazás után a polgármester hangsúlyozta, a város remek gazdálkodása miatt a költségvetés még így
is 1 273 eurós többlettel számol.
A tobogán megépítéséről egyhangúlag döntöttek, Šimko József arról is beszámolt, hogy 12 ezer euróért megrendelt egy új szivattyút
is, amely az eddiginél 80 méterrel
mélyebbre tud fúrni, így az eddigi
31 helyett 34 fokot is elérhet a víz
hőmérséklete. Vas Vilmos arra hívta
fel a figyelmet, hogy érdemes lenne
mielőbb megépíteni egy fedett medencét, ezáltal egész évben kihasználni a Zöld Víz Üdülőövezetet,
hisz erről szóltak az eredeti tervek
is. A polgármester válaszul közölte,
hogy az idén szeretnék befejezni az
aszfaltozást, de számolnak az egész
éves kihasználással, hisz annak idején a projektdokumentáció is elkészült.
jdj, fotó: gecse

Még szokták egymást a megyei képviselők

Január 26-án tartotta idei első rendes képviselő-testületi ülését Besztercebánya Megyei Önkormányzata, amelynek ezúttal a
Besztercebányai Táncszínház épülete adott
otthont. Hosszas viták és kivonulások után
gyakorlatilag érdemi döntések nem születtek, se megyei alelnököket, se bizottsági
elnököket nem választottak.

A 49 fős testületben a megyeelnök Ján Lunter
20 képviselővel rendelkezik (ide csatlakozott
Agócs Attila, Fülek polgármestere, a MostHíd képviselője is), a SMER-SD klubjának
17 képviselője van, az MKP öttagú önálló
képviselői klubot alakított Juhász Péter vezetésével, míg hét képviselő sehová se sorakozott be, így Šimko József, Rimaszombat
polgármestere, valamint Marian Kotleba
(Kotleba – Ľudová strana Naše slovensko) se.
Az ülés hat és fél óráig tartott, és több szociális, kórházi, oktatási intézményre, úthálózatra
vonatkozó kérdést tárgyalt, amelyeket előzőleg a bizottságok nem tárgyalhattak meg,
s így a független Pavel Greksa és a rimaszombati polgármester javaslatára lekerült a
napirendről, ahogy az a beterjesztett javaslat
is, hogy a megyeelnök kompetens legyen a
költségek átcsoportosítására. Ján Šufliarský,
a Gyetvai járás független képviselője pedig
Marian Kotleba jelentését vetette le napirendről, melyben Kotleba be akart számolni az ő
elnöklése alatt megvalósult és tervezett útjavításokról.

A testület nem hagyta jóvá a költségvetés-módosítást sem (Lunterék pl. lapkiadásra
szerettek volna 200 ezer eurós összeget, a zólyomi öregotthonra pedig 500 ezret), Šimko
József és Marian Kotleba ellene szavazott,
az MKP képviselői pedig tartózkodtak. Válaszul Lunterék klubvezetője, Mikuláš Pál,
majd Ján Lunter visszavonta a bizottsági
elnökök illetve a megyei alelnökök megválasztására irányuló javaslatot. Tiltakozásul
több képviselő elhagyta a tanácstermet, így
határozatképtelenné vált az ülés. „Úgy gondolom, a napirendi pontokról az ülés elején
kell határozni. Mi az együttműködés hívei
vagyunk, hiszen támogattuk Luntert, de ezt a
lépést nem tartjuk korrektnek, s nem tartjuk
elfogadhatónak az ilyen tárgyalási stílust” –
nyilatkozta a döntésről Juhász Péter. Az MKP
a választások során Ján Luntert támogatta, s
az előzetes tárgyalásokon abban állapodtak
meg, hogy a függetleneknek és a SMER-SD
klubjának lesz egy-egy alelnöki pozíciója, az
MKP pedig megyeelnöki megbízotti pozíciót
Csúsz Péter személyében.
jdj, fotó: archív

Az utóbbi hetekben több alkalommal is a romák helyzetével
foglalkozott Andrej Kiska
államfő, aki a keleti végekre
is ellátogatott, találkozott
Ravasz Ábel roma kormánybiztossal, s egy kerekasztal-beszélgetésen romaügyi szakértőkkel, köztük
Vavrek Istvánnal, Ravasz helyettesével is a kérdéskörről tárgyalt. Vavrek a kerekasztal-találkozó után
hangsúlyozta, számukra az egyik prioritás a roma
gyerekek kötelező óvodalátogatásának elfogadtatása.

Halász Attila lett a
rimaszombati MKP
új elnöke
Mivel Csirmaz Miklós városi főellenőr lett,
lemondott az MKP rimaszombati elnöki posztjáról. Helyére Halász Attilát, a Via Nova Baráti
Körök eddigi elnökét választották.

Gömöri Hírlap

Újabb elismerést
kapott a város

A Szlovák Információs és Üzleti Társaság,
amely rendszeresen elemzi a szlovákiai önkormányzatokat, különös tekintettel arra,
hogy egyes önkormányzati vezetők milyen
állapotban vették át az adott települést, s az
eltelt időszak alatt milyen eredményt értek
el. Az értékelést mindig a pénzügyminisztérium adataira alapozzák.

Mint a jelentésből kiderült, 2 926 települést
értékeltek, s ezek 39,09 %-a esett át részletes
elemzésen. Rimaszombat városa is ezen települések közé tartozott, s egyúttal az elemzés megállapítja, hogy a város hatékonyan használja ki az anyagi lehetőségeit, ahogy
a hosszútávú fejlesztésben is érdekelt. A város megkapta a társaság pecsétjét, amellyel igazolja a hitelességét, anyagi stabilitását és prosperitását.
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Ünnepnapok és iskolai
szünetek 2018-ban
Még pár nap és itt van a tavaszi szünet a
diákok számára, s április elején már vár
bennünket a húsvét. Az idén az államünnepek és a szabadnapok többnyire
a hét közepére esnek. Hosszú hétvége
2018-ban csak háromszor lesz, nem úgy, mint tavaly, amikor hat alkalommal örülhettünk három szabadnapnak egymás után.
Összesen 10 olyan nap lesz az új évben, amikor nem kell munkába mennünk. Március 30-án lesz nagypéntek, ezzel elkezdődnek a húsvéti ünnepek. Május 1-je a munka ünnepe és május 8-a a fasizmus ellen aratott
győzelem napja az idén keddi napra esik, július 5-e, Cirill és Metód ünnepe csütörtökre, augusztus 29-e, a SZNF évfordulója pedig szerdára.
Szeptember 1-je, az alkotmány napja és szeptember 15-e, a Hétfájdalmú Szűzanya ünnepe az idei évben szombatra esik.
Mindenszentek napja, vagyis november 1. csütörtökre esik, míg november 17-e, a bársonyos forradalomra való emlékezés napja szombaton
lesz. A karácsonyi ünnepek viszont hétköznapra esnek, hiszen december
24. hétfőre, december 25. keddre, december 26. pedig szerdára esik.
Az egyhetes tavaszi szünetre Közép-Szlovákiában február 19. és 23 között kerül sor, az ún. húsvéti szünet a diákok számára március 29-én kezdődik és április 3-án ér véget. A nyári vakáció július másodikától augusztus
31-ig tart. Az őszi szünetre október 31 és november 2-a között kerül sor.
A karácsonyi szünet pedig december 23-án kezdődik és december 31ig tart.

Tudták?

Rozsnyó városa díszpolgári címet adományozott Fabó Tibor
színművésznek, akit a rimaszombati nézők is számtalanszor
láthattak a kassai Thália Színház és a komáromi Jókai Színház
előadásaiban.
Tóbisz Titusz, rimaszombati származású
operaénekest a legmagasabb cseh színházi díjra,
a Thália díjra jelölték
a libereci F. X. Šalda
Színházban bemutatott
Janáček-operában,
A pásztorleánykában
nyújtott alakításáért,
Laca Klemeň szerepének
megformálásért.
A díj átadására március
24-én kerül sor a prágai
Nemzeti Színházban.
A napokban ünnepelte 70. születésnapját Gömör jeles színművésze,
Sunyovszky Szilvia, aki Rozsnyón született, előbb a pozsonyi, majd a budapesti
színművészetin tanult. 1970-ben ez
utóbbin szerzett diplomát, de egy évadra visszatért Kassára, az akkor alakult
Thália Színpadhoz. 1971 és 1991
között a budapesti Madách Színház
elismert színésznője. Legnagyobb sikere mégis a filmhez köti, ő
játszhatta el Evila szerepét a Fekete gyémántok Várkonyi Zoltán rendezte filmváltozatában. 1991 és 1995 között a pozsonyi
Magyar Kulturális Intézet igazgatója volt.

fotó: Eifert János

...hogy létezik Rimaszombatban
az önkéntesek egy aktív csoportja, akik a ZOGOR nevű polgári társulatban társulnak, ami
nem más, mint a veszélyeztetett
növényi géntartalékok védőinek egyesülete. Feladatuk, hogy
Rimaszombatban és szélesebb
környékén önzetlenül felkutatni
a gyümölcsfajok régi ritka fajtáit.
Azoknak a régi fajtáknak a megőrzése a cél, amelyeket ezen a területen a mi nagyapáink, dédapáink
termesztettek, azokról az almákról,
körtékről, szilvákról, ringlókról,
cseresznyékről, meggyekről, kajszibarackokról, eperfákról, diófákról, házi berkenyékről (kassákról),
naspolyákról, somokról, birsalmákról, paraszt őszibarackokról
van szó, amelyek 80-100 vagy
ennél több évesek. A társaság tagjai hálásak minden olyan információért, amelyek az ilyen élő ritkaságokra vonatkoznak, valamint a
fajtabegyűjtés lehetővé tételéért,
hogy megmentsék ezeket a fajtákat
a jövő generációinak. Ezt követően

ezek átoltásra, ill. átszemzésre kerülnek a már meglévő génbanki faiskolában, később pedig kiültetésre
kerülnek a Rimaszombattól nem
messze lévő génbanki ültetvénybe.
Hasonlóképpen ezek a lelkes önkéntesek a potenciális érdeklődőknek tanácsot adnak, hogy hogyan
kell gondoskodni ezekről a koros
fákról.
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon vagy SMS-ben
a következő telefonszámokon:
0910/276 042, 0905/846 463 (ezen
az utóbbi számon magyarul is lehet), vagy pedig a e-mailban a következő címen: zogor.rs@gmail.
com. A közeljövőben szívesen fogadják az önkénteseket a faiskolai
és a génbanki ültetvények munkáira. Ez egy nagyszerű lehetőség az
olyan aktív nyugdíjasoknak illetve
fiatal rajongók számára, akik hajlamosak az ilyen ötletekre, és a szabadidejük ésszerű kihasználásához
új tartalmat keresnek.
Ján Vigoda
2018-as
asztali történelmi és
falinaptárok gazdag
választéka
kedvezményes áron a
Turisztikai
Információs
Központban
(Fő tér 2.)
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Kimentették
a szútori harangokat

India – az ellentétek
világa fotós szemmel

Elfogytak a református hívek Szútor községből. Mint Bihari
László Richárd helyettes lelkipásztor megjegyezte, a január 21re meghirdetett rendhagyó istentiszteletre nem a harang hívó
szavára, hanem a Facebookon közzétett felhívásra sereglettek
össze az elszármazott szútoriak, s a velük együtt érzők, hogy
elbúcsúztassák a harangokat. A szútori harangok számára a
Gombaszögi Nyári Tábor szervezői kezdeményezésére Gombaszögön, a pálos monostor helyén épül új harangláb.

Kresnye András bécsi képeslapjai után a budapesti Kroutil Gyula és a beretkei Bari Marián jóvoltából Indiába, az ellentétek világába látogattak el a
rimaszombati Városháza Galériában. A kiállított fotókon békésen megférnek
egymás mellett a káprázatos műemlékek, a nagy többség számára elérhetetlen
mérhetetlen luxus és a legmélyebb szegénység. Látszólag békés egyetértésben.
Bizonyára sokan látták a 2008-ban bemutatott Gettómilliomos című angol filmet,
amely a következő évben kilenc Oscart is begyűjtött, köztük a legjobb filmnek járó
díjat. A film a Legyen Ön is milliomos! nálunk is nagy sikert aratott vetélkedő indiai
változatába avat be bennünket, amelyben egy szegény Mumbay-ban élő fiú, Jamal
mindenki megdöbbenésére elviszi a vetélkedő fődíját. A kérdések közbeni visszaemlékezések során feltárul a néző előtt a mai India kettőssége. Ezt a kettősséget
mutatja fel a budapesti Kroutil Gyula és a beretkei Bari Marián kiállítása is.
„Szeretek világot látni, megtapasztalni, hogyan élnek emberek más földrészeken.
Szerencsére ma már nagyon kevés pénzből, takarékosan is lehet repülni, ezért különleges helyekre is eljutok. Az egyik ilyen hely India volt, azon belül is két város,
Mumbay, a metropolisz és Goa, az üdülőfalu. Az ott készült közel 1 500 fényképből
válogattunk néhányat a kiállításra, hátha ezek láttán más is kedvet kap az utazgatáshoz” – mondja magáról a kiállítás egyik elkövetője, Kroutil Gyula budapesti fotós,
aki nem egyedül vágott neki az útnak, hanem egy 20 éves beretkei roma fiatalember, Bari Marián társaságában, aki nem véletlenül arra is kíváncsi volt, milyen is
az a földrésznyi ország, ahonnan valaha ősei elszármaztak. Marián az inasiskolát
Tornalján fejezte be, szabadidejében elsősorban a zene kötötte le. Egy közösségi oldalon figyeltek fel rá, s ma Budapesten élvezi egy család vendégszeretetét. „Ha már
roma vagyok, nagyon érdekelt, milyen is az élet Indiában” – mondja Marián, akit
nagyon meglepett ez a határtalan kettősség, ami az ottani életet jellemzi. „Luxuspaloták és szegénynegyedek egymás közvetlen közelségében, határtalan kedvesség,
barátságos fogadtatás, szinte ehetetlenül csípös ételek, méretes csótányok és soksok szabadon kószáló állat, tehenek, disznók, kecskék mindenütt az utcákon” – meséli Marián, aki a hideg európai télből szakadt ki a harmincfokos szubkontinesre.
A kiállítás megnyitóján maga az egyik alkotó, Bari Marián működött közre, egyegy Máté Péter és Zámbó Jimmy-dalt megszólaltatva, s köszöntötte az alkotókat
Rigó László alpolgármester is. Az Egy szelet India címet viselő fotókiállítás február végéig tekinthető meg a Városháza Galériában, s azt követően tovább vándorol
Beretkére.
jdj, fotó: kresnye

Sebők Valéria
életműdíjat kapott Galántán

Január 21-én Galántán tartották meg a magyar kultúra napja alkalmából rendezett
országos emlékünnepséget, ahol átadták a
Csemadok által alapított kitüntetéseket is.
Az egyik életműdíjat Sebők Valéria vehette
át, míg közművelődési díjat kapott Csank Tímea Détérből.
Sebők Valéria középiskolás korától a
Csemadok tagja. A Csemadok Zsípi Alapszervezetének
elnöke,
a
Rimaszécsi
Alapiskola Sajócska Gyermekszínjátszó-csoportjával a Duna Menti Tavaszra is eljutott.

Šimko József, Rimaszombat polgármestere is Szútorban
nevelkedett. „Annak
ellenére, hogy katolikus vagyok, többször voltam ebben a
templomban. Rossz
érzés, hogy elviszik
a harangot, de sajnos
nincs mit tenni, mert
már nincs, aki járna
ebbe a templomba. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy jó helyre
kerülnek a harangok” – jegyezte meg. A majd hétszáz fős Szútorban
mára mindössze négy reformátust találunk, nekik a hangszóróból
felvételről szól majd harangszó az utolsó útra. Nagy Ákos Róbert,
a Gömöri Református Egyházmegye esperese örömöt és szomorúságot érzett a harangszó hallatán, amikor a Gombaszögi Nyári Tábor
szervezői megkongatták az istentisztelet előtt.
A felvidéki magyar fiatalok Orosz Örs vezetésével jó tíz évvel ezelőtt élesztették fel a művelődésitábor-mozgalmat a Gombaszögi
Nyári Táborban. Pár éve újra Gombaszögön leltek otthonra, ahová
tavaly 339 településről érkeztek fiatalok, akik minduntalan újat szeretnének teremteni. Ismert volt számukra a bellényi templom története, ahonnan a harang Fülekre került. A szútori harangok története Gombaszögön kezdődhet majd újra, ahol július 17-én tartják a
harangok újraszentelését. Addig Ulman István és Baffy Lajos várhosszúréti fafaragók dolgoznak a haranglábon, melyhez elfogadnak
tölgyfafelajánlásokat. A felavatásig a történelmi harangokat, melyek
1814-ben és 1923-ban készültek, a dunamocsi raktárba szállították,
ahol megtisztítják azokat. A rendezvényen felszólalt Cziprusz Zoltán
Besztercebánya megyei képviselő, a Magyar Közösség Pártja Országos Elnökségének a tagja, a Via Nova ICS alelnöke, aki hasonlóan a
többiekhez, vegyes érzésekkel érkezett a helyszínre. Mint elmondta,
öröm, hogy a gombaszögi csapat megmentette ezt a két harangot,
másrészt ez az egész egy intő jel volt. „Ha nem figyelünk oda az
elkövetkező évtizedekben, akkor Gömör összes magyar települése
erre a sorsa juthat. Ennek a napnak egy nagyon fontos üzenete: ne
engedjük, hogy még több gyülekezet tűnjön el” – hangsúlyozta.
Pósa Homoly Erzsébet, fotó: Szabó Krisztián

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának tagja, három választási időszakban az elnöke volt. A Tompa Mihály Országos Verseny döntőjének szervezésébe a 2. évfolyamtól bekapcsolódott. A Ferenczy István Országos Képzőművészeti és Irodalmi Verseny megálmodója, a Rimaszombati
Irodalmi Kávéház ötletgazdája, aki megkapta a Kulcsár Tibor-díjat, s Rimaszombat Városdíját is. Személyiségével, munkásságával valódi értéket jelent
a gömöri közösség számára – áll a méltatásban.
A rendezvényen a díjazottak nevében Sebők Valéria mondott köszönetet,
Tompa Mihály szavait idézve: „Ez ünneplés öröm-tüzénél: Lásd nemzeted,
halld nyelvedet!!” Sebők Valéria elmondta, öröm a díjazottak számára, hogy
a magyar kultúra napján vehetik át a szívüknek oly kedves elismerést, köszönetet mondott az alapítóknak, a jelölőknek, és az odaítélőknek. Köszönetet mondott a családtagoknak és a közösségeknek is, mert kell egy csapat,
akikért dolgoznak. Úgy érzi, nem tettek semmi különöset, csak végezték a
dolgukat – mondta Sebők Valéria, aki szintén szólt az anyanyelvű oktatás és
kultúra fontosságáról.
jdj, fotó: Neszméri Tünde

Gömöri Hírlap

A Tompa Alapiskola elindította
nemzetközi pályázatát

2017 nyarán az iskola pályázatot nyújtott be az ERASMUS+ pályázati alaphoz, és el is nyerte azt. A három évre szóló B.R.E.A.D. (We
build, we research, we experience, we adopt, we develop – Mi építünk,
mi kutatunk, mi tapasztalunk, mi befogadunk, mi fejlődünk) nevű
projektet több országgal karöltve dolgozták ki az Európai Uniónak
köszönhetően.
Diákjaink és tanáraink külföldre látogatnak a projekt futamideje alatt.
A pályázatnak köszönhetően az iskola 20 000 eurót nyert el. A Tompa Mihály Alapiskola már részt vett hasonló pályázatban, hiszen 2009 és 2011
között a COMENIUS-on belül Dániába, Finnországba és Spanyolországba
látogattak a diákok. Az idei pályázatba iskolánk mellett bekapcsolódnak
a franciaországi College Le Sacre-Coeur Ploermel, a törökországi Inonu
Ilkokulu, a lengyelországi Zespol Szkol w Jankowie Przygodzkim és a romániai Colegiul Technic Energetic Dragomir Hurmuzescu nevű intézmények. Az első projektmegbeszélésre a lengyelországi Wroczlav mellett került sor november 26. és 30. között, ahol iskolánk igazgatója, Orosz István
mellett részt vett Bohuš Mixtaj Judit angol szakos pedagógus is, a projekt
iskolai koordinátora. Itt került sor a részletek megbeszélésére.
Iskolánk majd 2018 szeptemberében szervezi meg a projekttalálkozót.
A következő találkozóra 2018 júniusában kerül sor a romániai Dévában.
A projekt témája a kenyérkészítés. A gyerekek a nemzetközi pályázaton
belül megismerkednek a kenyér készítésének hazai folyamatával, ill.
megismerik a többi ország gyakorlatát. A téma az éhezésre mint globális
problémára reflektál az EU-n belül. Vannak országok, ahol szárazság és
éhínség van, mi ez ellen fogalmaznánk meg nyilatkozatot. A projekt angol
megnevezése (B.R.E.A.D.) is a kenyérre utal. A diákok a kenyérről népdalokat gyűjtenek fel, karácsony közeledtével képeslapokat készítenek,
melyeket az UNICEF-nek küldenek el, valamint elindítják a projekt internetes oldalát, amelyen kapcsolatban lehetnek napi szinten. Továbbá verseket írnak a kenyérről, összegyűjtik a kenyérkészítés receptjeit. A projekt
által megismerkedhetnek más országok oktatási rendszerével és iskolával,
kicserélhetik tapasztalataikat, és felejthetetlen élményekkel gazdagodhatnak. A tanárok megismerkedhetnek a többi ország oktatási gyakorlatával,
ahogy az iskolarendszerével is.
Angyal László–Bohuš Mixtaj Judit (www.katedra.sk)
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„Gyere velem Meseországba” –
interaktív mesedélelőtt a Daxner
utcai óvodában

Várakozás teli gyermekzsivaj töltötte meg a halacska csoport osztálytermét. 42 óvodás, valamint meghívott vendégek – kisgyermekek és szüleik lehettek részesei a mesehallgatás varázslatos élményének.
Programunk célja: A hagyományok átélése, a népi játékok megelevenítése, viselkedési formák elsajátítása, a nyelvi fejlődés elősegítése
a népmesék és népi mondókák segítségével, valamint anyanyelvünk
gazdagságának megőrzése és az anyanyelvi oktatás népszerűsítése.
A meghívott vendégeket az óvodások verssel köszöntötték. Ezután
bemutatkozott a mesemondó Mács Barbara és elkezdődött a barangolás Meseországban. A bemutatásra kerülő előadás, A papucsszaggató
királykisasszonyok számtalan lehetőséget adott arra, hogy a gyerekek
kognitív, emotív és mozgásos tevékenységeket és feladatokat teljesítsenek, s interaktív módon bekapcsolódtak a mesefolyás alakításába.
A mese tartalmából kindulva táncházas foglalkozásra került sor. A beiratkozási program keretében megvalósuló programunk aktív szereplői
voltak a meghívott kisgyermekek is. Szüleik segítségével vettek részt
a kézműves foglalkozáson. Kedves kis alkotások születtek, melyeket
emlékbe haza is vihettek. Végezetül átadtuk a beiratkozásra váró gyermekeknek a Rákóczi Szövetség ajándék tarisznyáját is.
A néphagyományok ápolása minden korosztály számára fontos. Mindennapi életünkben népi kultúránk kincseivel ma már alig találkozunk.
A magyar tannyelvű óvoda ebben sokat tehet, ezáltal a kisgyermekekben is kialakul a hagyományok ismerete és tisztelete. Jó példa erre a
megvalósított program, amely a Rákóczi Szövetség támogatásával jött
létre. Az óvodapedagógusok és a résztvevő szülők köszönetüket fejezik ki ezért a lehetőségért.

Programvezető: Polgári Mária

A Gólyahír Program a Rákóczi
Szövetség a határon túli magyar
újszülötteket megszólító új programja, amely a Beiratkozási Program
eleme. Célja, hogy már a születéskor
megszólítsa a magyar közösségek
újszülöttjeit és családjukat. Minden
olyan újszülött gyermek, aki magyarul beszélő családban
születik, megkapja a Rákóczi Szövetségtől az Első Könyvem című kötetet. Nemesradnóton december 30-án került sor a könyvek ünnepélyes
átadására szeretetvendégség keretében.
Arany János életművével foglalkozott
a Legere Irodalmi
Verseny hetedik évfolyama, amelynek záró
fordulójára december
18-án a Közép-európai
Tanulmányok Karán
került sor Nyitrán.
A gimnazisták között a Tompa Mihály Református Gimnázium Majercsík
Mária vezette A jó palócok nevet viselő csapata (Illés Bernadett Mária,
Gál Laura, Molnár Zsófia) a harmadik helyen végzett.

A Kereskedelmi Akadémia diákjai előbb Budapesten jártak, ahol többek
között jártak a Terror Házában is, majd három diákjuk (Galamb
Krisztián, Fiľo Beáta és Ruszó Gabriella Balassagyarmaton vett részt
a Madách Imre-Mikszáth Kálmán Vers- és Prózamondó Versenyen,
amelyen Galamb Krisztián a zsűri különdíját kapta. Mint megtudtuk,
Z. Németh István és Maros András szövegét adta elő, s már készül a
Tompa Mihály Országos Versenyre.

6
Szomolai Tibor: A klán

(Maffia és politika a Felvidéken)

A Felvidéki saga
és a Fáklyavivő
után új regén�nyel jelentkezik
Szomolai
Tibor,
mégpedig
a már megszokott különleges
kötésben. Új regényének témája
sem mindennapi, az egykori dunaszerdahelyi maffia ügyét dolgozza
fel. Tömeggyilkosság Dunaszerdahelyen… a Pápay-klán végzete
a Fontána bárban… – harsogták az
újságok címlapjai 1999 márciusának utolsó hétvégéjén. Mindenki a
mészárláson szörnyülködött, hiszen
korábban még sehol sem történt hasonló nagyságrendű, egyszerre tíz
áldozattal járó alvilági leszámolás.
A mű ezen gyászos eset kapcsán mutatja be azt a bársonyos forradalmat
követő zűrzavaros évtizedet, amelyet az időszak meghatározó szlovák
politikusa után a köznyelv leginkább
csak Mečiar-korszakként emleget.
A klán nem szokványos maffiaregény. A történetben a gengszterek
és a könnyű nők mellett színes kavalkádban vonulnak fel politikusok,
bukott kommunisták, rendszerváltók és számtalan más fura szerzet,
akik mindannyian hozzájárultak egy
jobb sorsra érdemes ország tönkretételéhez.
Pál Dénes: Életem korképe
(ROVIGA Polgári Társulás)
„A már kiadott
könyveimben
foglalkoztam a
falum, Nagybalog
és a Balog-völgy
múltjával, hagyományaival. Most
úgy érzem, hogy
ezt a munkát tovább kellene folytatni. Szeretném megismertetni a
mai fiatalokat és akár a középkorúakat is a község újabb kori eseményeivel. Ezzel a két világháború közötti
időszakra és a szocialista társadalmi
rendszer megismertetésének egyes
epizódjaira gondoltam. Az iskolai
tankönyvek csak a számukra fontos
eseményekkel foglalkoznak. Pedagógiai tapasztalatom az, hogy a tanulók nem szeretik a tankönyvekben
használatos száraz anyagokat, jobban érdeklik őket a valóságban átélt
események. Ezért gondoltam, hogy
a saját élményeim alapján, és amit
még nem élhettem meg, azt pedig
az őseim életén keresztül mutatom
be” – írja bevezetőjében a könyvéről
a szerző.

hu.rimavskasobota.sk

Új kiadványok a régióból
Alexander Botoš:

Rimaszombat a régészet és
régészeti felfedezések tükrében

A rimaszombati
Gömör-Kishonti
Múzeum munkatársa, régésze
új könyvében a
város legrégebbi
történeti korszakairól ad számot, így a kései bronzkorszakról,
amelynek idején jelentős gazdasági és kereskedelmi központnak
számított a vidék. A szerző foglalkozik Rimaszombat keletkezésével,
ahogy a Fő tér kialakulásával, s az
i.e. 6000-res évektől kezdve egészen
a XIX. századig nyújt betekintést
a város területének történetébe, de
összegzi az 1868-tól napjainkig lefolytatott régészeti ásatásokat és
eredményeket is. A könyv mindezeket bőséges színes fotódokumentációval színesíti. A kötet a Gömör-Kishonti Múzeumban kapható.
Simon Attila- Tóth László:
Kis lépések nagy politikusa
Szent-Ivány József
Simon Attila és
Tóth László közös munkája átfogó képet nyújt
Szent-Ivány Józsefről, a két világháború közötti
(cseh)szlovákiai
magyar politika, közélet és művelődés egyik (ha nem a) legfontosabb személyiségéről, emblematikus alakjáról, aki egyszerre
volt birtokos, politikus, mecénás,
köz- és szépíró, művelődésszervező és egyben jó családapa. Az
1918-20-as államfordulat előtt a
Gömör-Kishonti Gazdasági Egyesület vezetőjeként, 1918 őszén a
polgári-demokratikus forradalom
gömöri mozgatójaként kapott jelentős szerepet. A két háború közötti
Csehszlovákiában ő volt a magyar
kisgazda társadalom megszervezője,
a Magyar Nemzeti Párt vezére, négy
cikluson át a magyarság egyik legaktívabb nemzetgyűlési képviselője.
Nagyrészt neki köszönhető a legfontosabb korabeli felvidéki magyar
napilap, a Prágai Magyar Hírlap
megalapítása is. S bár életének és
tevékenységének ismerete nélkül lehetetlen megérteni a korszak szlovákiai magyar történetét, alakja sokáig
mégis a feledés homályába veszett.
Kopecsni Gábor: Népi harci
testkultúra Gömörben
Kopecsni Gábor legújabb könyve

a Felföldi Baranta Kiskönyvtár
sorozatban jelent
meg. A Felvidéken folyamatosan
gyűjt, ezúttal a
gömöri értékek
kerültek
közkinccsé. Gömör, mint tájegység,
illetve vármegye, nagy területű, közel 10 éves gyűjtőmunka alatt majd
100 adatközlővel sikerült anyagot
rögzíteni. Kopecsni Gábor azt vallja, hogy hagyományunk a lelkünk
életének sója. Példát mutat és biztat másokat is, hogy kutassanak,
ismerjék meg és ismertessék meg
a hagyományunk ezen szegletét.
Tájegységenként kutatta fel a pásztorembereket, akiknek ugye a munkaeszköze volt a bot, ostor, bicska,
fokos. A könyvet ajánljuk néprajzosoknak, tanároknak, hagyományőrzőknek és természetesen a Baranta
harcművészeknek. Jó pár bottal való
játékot is lejegyeztek, ami napjainkban is hasznos lehet. Megrendelhető a felfoldbaranta@gmail.com
e-mail címen.
Rimaszécsi Hírvivő 2017
Rimaszécs község
közéleti lapja, a
Rimaszécsi Hírvivő a nyolcadik évfolyamába lépett.
Ambrúzs Zoltán
szerkesztésében a
2017-es év eseményeit adja közre.
A címlapon a polgármesteri köszöntőt olvashatjuk, valamint Tompa Mihály Új évkor című versét.
A következő oldalakon találjuk az
önkormányzati határozatokat és a
2017-ben születettek és házasságot
kötöttek névsorát. A következő oldalakon beszámolnak a megyei választások eredményeiről, az előző
polgármester által benyújtott pályázatok megvalósíthatatlanságáról, s
a jelenlegi polgármester, Stubendek
Márta terveiről. Szeretnék korszerűsíteni a villanyvilágítást, gyermekjátszóteret létrehozni, beüzemeltetni a gyógyszertárat, leaszfaltozni a
szociális lakások közti utat, műfüves
kispályás focipályát építeni, községi
könyvtárat létrehozni, a nyugdíjas
klubot újraindítani, a kultúrház felújítását folytatni, az egészségügyi
központ épületét felújítani, közlekedési táblákat kihelyezni. Beszámolnak a Rimaszécs-Susa közötti történelmi út felújításának igényéről,
az év legfontosabb eseményéről:
eldőlt a volt szolgáltatások házának
sorsa, ide költözött a Községi Hivatal. Belelapozhatunk a falu egykori
krónikájába, s áttekinthetjük a kerek
évfordulókat. A rimaszécsi kulturá-

lis- és sportélet is gazdag volt 2017ben, erről is számot ad a lap.
Önkormányzati Szemle 2017-tél

Megjelent
az
Önkormányzati
Szemle negyedik
száma,
amelyben kiértékelik
a novemberi megyei választások
eredményeit, és
beszámolnak az októberi Önkormányzati Szabadegyetemen elhangzottakról is.
A kiadó, Őry Péter így ír előszavában: „Szerencsések azok a falvak
és városok, ahol a lakosság egyben
jó, összetartó közösség is, amely a
maga tehetsége és lehetőségei szerint a helyi közösséget is gyarapítja.
Olyan korban élünk, mely nem kedvez a közösségben gondolkodásnak,
az egyént favorizálja, az ő érdekeit
helyezi első helyre. A település sorsa azonban mindig a több-kevesebb
egyéni (lakosság) közös érdekeinek
összehangolásán múlik. Ahogy minden családban is. Nagyon fontos hát
újraépíteni helyi közösségeinket.
Különösen, hogy az országos politikában megint előkerült a közigazgatási rendszer újbóli megreformálásának gondolata, melyből a «központi
települések» létrehozásának eszméje sem hiányzik. Közösségeink
sokat veszíthetnek rajta.” Szakmai
konferenciát tartottak októberben
Nagymegyeren. Az Önkormányzati
Szabadegyetemen eredményekről,
tervekről számoltak be az előadók.
Szili Katalin arról nyilatkozik, hogy
a felvidéki magyarságnak saját magának kell meghatároznia, melyek az
elsődleges céljaik, hogy szeretnének
élni, akarnak-e önkormányzatiságot,
s ha akarnak, annak melyik formáját szeretnék megvalósítani. Kevés
az óvodai férőhely, a települések
saját költségvetésükből sajnos nem
tudják bővíteni az óvodai helyeket,
a szlovák kormánytól több település
hiába vár segítséget. Magyarország
kormánya elindította a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programot,
amelynek köszönhetően több óvoda
megújul, többet bővítenek, de teljesen új intézmények is megépülnek.
Kik képviselnek minket, magyarokat a megyei önkormányzatban?
Országos körképet kaphatnak az
olvasók, térképekkel, grafikonokkal
illusztrálva. A helyi beszámolók között találkozhatunk gútai, komáromi, csallóközcsütörtöki, alsóbodoki,
nyárasdi, lévai, nagytárkányi és almágyi eseményekkel is.
Összeállította: jdj
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Elhunyt
Ujváry Zoltán

Emléktáblát kapott Debrecenben Tompa Mihály költő,
református lelkész születésének kétszázadik évfordulója
alkalmából. Komolay Szabolcs, Debrecen alpolgármestere a Tompa Mihály utcában elhelyezett tábla avató
ünnepségén hangsúlyozta: egy olyan költőnek állítottak
emléket a városban, aki a 21. században nem kapja meg
azt a figyelmet, amely a magyar irodalomban megilletné.

Az elmúlt hetekben Szabó Gyuri bácsi, a bükki
füvesember – aki áprilisban tölti be 90. életévét –,
Feleden és Füleken is nagysikerű előadást tartott
a gyógynövények hasznáról.
A Magyar Kultúra Lovagja címet a
Falvak Kultúrájáért Alapítvány a
kultúra különböző területein lovagiasan, huzamos ideje tevékenykedők
elismerésére 1998. szeptemberében
hívta életre. A cím a művészi teljesítmény mellett elismeri az irodalmi
és a közművelődési teljesítményt.
Adható kultúraszervező életműért is.
A Magyar Kultúra Napján két
gömöri, a hanvai Juhász István
és a Balogfaláról elszármazott,
ma Szepsiben élő Mihályi Molnár
László is átvehette a megtisztelő
címet Budapesten.

Nyerjünk játszóteret
Rimaszombatnak!

Évtizedek óta hódol szenvedélyének,
a festészetnek id. Hangácsi István,
aki benevezett a budapesti Jancsó Art
Gallery 2018-as naptári pályázatára,
s az internetes szavazásnak köszönhetően a második helyen végzett.
A díjátadásra és a győztes pályaművekből összeállított kiállítás megnyitójára és naptár bemutatójára február
16-án kerül sor Budapesten.

Mikszáth Kálmán születésének
171. évfordulója alkalmából
szerveztek megemlékezést január
16-án a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékházban. A nagy palóc
mesemondó mellszobra előtt felvidéki és magyarországi személyek,
szervezetek, valamint intézmények
képviselői tisztelegtek.

Rimaszombat Városa az idén
is benevezett a LIDL társaság
által meghirdetett versenybe,
a Žihadielko-ba, amely 2018ban is lehetőséget biztosít tíz
gyerekjátszótér kiépítésére
Szlovákiában.
A szavazás a www.zihadielko.
sk oldalon február 28-ig tart,
s kérik a város lakóit, minél
többen adják le a szavazatukat,
hogy Rimaszombat Városa
egy gyönyörű játszótérrel
legyen gazdagabb.
Szavazni naponta lehet.
Összeállította: jdj, fotó: Kiss Annamarie,
Estefán Viktor, Pásztor Péter és archív

A hónap műtárgya: búvárruha

Februárban a Gömör-Kishonti Múzeumban A hónap
műtárgyává egy speciális
búvárruhát választottak,
amely 1952-ben készült
Csehországban, a FATRA
napajedlai üzemében.
A négy színű (zöld, szürke,
halványkávé és barna) ruhához sisak is készült. A ruha
a maga nevében egyedülálló

darab, amelyet 1954-ben
a Szlovák Paradicsomban
használt Viliam Rozložník
barlangkutató (*1920 Dobsina – †1959 Rozsnyó), aki
Szlovákiában a barlangászat
úttörőjének számít. Jelen
volt a gombaszögi és a berzétei barlangok feltárásánál
és a Pelsőci fennsík számos
addig ismeretlen barlangjának feltárását is ő végezte.

Pótolhatatlan veszteség
érte a magyar
és az európai
néprajztudományt, 86 éves
korában
elhunyt Ujváry
Zoltán, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Néprajzi
Tanszékének oktatója, professor
emeritusa.
Ujváry Zoltán 1932. január 25-én
született a Sajó-völgyi Hét községben. Hét az egykori Gömör megyéhez tartozott, ma Borsod-Abaúj-Zemplén megyében találjuk.
Gömöri származását szívén viselte.
1992-ben az elnökletével Debrecenben működő ETNICA Alapítvány
megalapította a Pro Gömör Díjat.
Egész életét a Debreceni Egyetem
néprajzi tanszékén töltötte, 1979től nyugdíjazásáig tanszékvezető
egyetemi tanárként, 2002-től pedig
professor emeritusként dolgozott.
Debrecenben, az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetem bölcsészettudományi karán 1955-ben magyar
nyelv és irodalom szakon szerzett
diplomát. Az agrárkultuszról szóló
könyvéért Nemzetközi Pietré díjat
kapott, mely díjat többször is átvehette. Megkapta az Ortutay Gyula,
Móra Ferenc, Györffy István emlékérmeket, a Rádió Nívódíját, a
Hajdú-Bihar megye Kölcsey-díját,
a Borsod-Abaúj megye Alkotó-díját,
Debrecen város Csokonai-díját és
a Pro Urbe díjat. Kitüntették a Magyar Köztársaság Érdemrend kiskeresztjével is. 1968 és 2008 között
számtalan publikációja jelent meg.
1977-ben kiadta a Gömöri népdalok és népballadák gyűjteményét,
1986-ban Fejezetek Gömör folklórjához címmel írt munkát, 1988-ban
megjelent az Adomák Gömörből
című műve. Leírta 1990-ban a farsangi népszokásokat, Mátyás király
gömöri hagyományait. A következő évben a Népi táplálkozás három
gömöri völgyben című munkája
után a Szülőföldön hontalanul című
könyve alapmunkának számított a
kitelepítések és deportálások megismerésének a történetéhez, melyet
1996-ban harmadszor is kiadott.
Közben 1995-ben megjelent a Huncut adomák Gömörből gyűjtése,
mely szintén több kiadást élt meg.
A Szülőföldön hontalanul munkájában egy lévárti család sorsán keresztül dolgozta fel a Beneš-dekrétumok
általi jogfosztottság korszakának
eseményeit. A könyv azóta magyarul
több kiadásban megjelent, 1997-ben
a Lilium Aurum szlovák nyelven is
kiadta. 2004-ben Lévárt község díszpolgárává avatta.

hu.rimavskasobota.sk
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Február 09.:
Eltemetik a farsangot

A Relax Szabadidőközpont és a Gömör-Kishonti Művelődési Központ
az idén is elbúcsúztatja a farsangot.
A Farsang farka című rendezvény
február 09-én, pénteken 14.00 órakor
kezdődik felvonulással, 14.30 órától a
Matej Hrebenda Könyvtárban kiértékelik az erre az alkalomra meghirdetett
képzőművészeti versenyt, s a program
nagyszabású kultúrműsorral zárul a Fő
téren, ahol a helyi és környékbeli folklórcsoportok mutatkoznak be.

Február 10.

Hagyományos disznótoros a völgyben

A Medvesalja Polgári Társulás
február 10-én, szombaton 7.00
órai kezdettel szervezi meg a hagyományos disznótoros mulatságát a Gömörpéterfala melletti
Almáspusztán.
Idén is sem múlik el farsang disznótoros mulatság nélkül. A Völgy
reggel 7 órakor nyitja meg kapuit. Napközt mindenki ehet, ihat a kedvire. Lesz sok-sok disznóság, pálinka, no meg jó kedv.
A kínálatuk: kolbász, hurka, sajt, tepertő, hagymásvér, eszi, füli.
A Pogányvár Fogadó által sörrel és forralt borral is szolgálnak.

Február 23.

Vajaskenyér, avagy egy fergeteges vígjáték
Végre szabad vagyok – hangzik
el többször is a kulcsmondat
Gabriel Barilly komédiájában,
amely Alena Lelková rendezésében Juraj Loj, Branislav Deák,
Martin Mňahončák és Dominika Žiaranová szereplésével érkezik február 23-án, pénteken a
rimaszombati Városi Művelődési Központba.
A legjobb az lenne, ha a férfiak és a nők külön laknának, s csak alkalmanként találkoznának, hogy felvegyék a „jutalmukat” – morfondíroznak a darab hősei. De hogy mire jutnak, az kiderül, ha megnézik
az előadást.
Belépőjegyek a helyszínen és a Turisztikai Információs Központban
kaphatók, de a Ticketportal hálózatában is beszerezhetők.

Február 09.:
KALI és Majself a kultúrházban
A KALI and Majself banda szlovákiai
koncertkörútja keretében Rimaszombatba is ellátogat,
ahol február 9-én,
pénteken 19.00 órai
kezdettel adnak koncertet a Városi Művelődési Központban. 15 éven aluliaknak belépés felnőtt kíséretében.
Jegyek 9 eurós áron elővételben kaphatók a helyszínen, a Turisztikai Információs Központban a Predpredaj.sk oldalon.
A koncert előtt a belépő 15 euróba kerül.

Február 17.:

Az idén is találkoznak a modellezők

Február 17-én, szombaton nyolcadik
alkalommal várják a modellezőket a rimaszombati Városi Művelődési központba, ahol sor kerül a
Fulcrum Kupa versenyére is, amelyen a legszebb MIG-29-es modellt
díjazzák majd.
A hagyományokhoz híven az idén sem
maradhat el a történelmi fegyverek bemutatója, amelyhez hozzájárul majd a pozsonyi orosz nagykövetség is. A rendezvény részét képezi egy mintegy két órás workshop is, amelynek keretén
belül a neves cseh modellező, Marek Zindulka előadását hallgathatják meg.
Bővebb infó a www.eastmodels.sk oldalon.

Szociális terepmunkást keresnek

Rimaszombat Városa szociális terepmunkást keres. Pályázni 2018 február 23-ig (hétfő) lehet. A meghallgatásra március 5-én, hétfőn 09.00
órakor kerül sor a Városi Hivatal II. emeleti tanácstermében.
Az érdeklődők a pályázatukat személyesen vagy postai úton kézbesíthetik
az alábbi címre: Városi Hivatal, Svätopluk u. 9., 979 01 Rimaszombat.
A borítékon kérik feltüntetni a megpályázott állást.
A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
- kérvényt, amelyben fel kell tüntetni, melyik állásra pályázik az illető
- a jelentkező életrajzát (telefonszám, esetleg e-mail cím), igazolást az iskolai végzettségről, esetleg iskolalátogatási igazolást
- egyéb igazolásokat és bizonyítványokat (a jelentkező mellékelheti az előző munkaadó ajánlását)
- becsületbeli nyilatkozatot a büntetlen előéletről (a győztesnek mellékelnie kell a három hónapnál nem régebbi feddhetetlenségi okiratot is)
A jelentkezőknek főiskolai végzettséggel kell rendelkezniük (szociális
munkás, esetleg pszichológiai-, jogi-, szociális tanácsadói, vagy pedagógiai szakirány).
A meghallgatásra mindenkit meghívnak, aki megfelel az előírt feltételeknek.
A sikeres pályázó április elsején foglalhatja el a munkahelyét.
Bővebb információ a város internetes oldalán (www.rimavskasobota.sk)
illetve a város hirdetőtábláján található.

Az új évtől elérhető a Köldökzsinór Program a felvidéki magyarok számára is
Január 1-jétől igényelhető a 2017. június 30-a után született felvidéki
gyermekek esetében az egyszeri anyasági támogatás és az életkezdési támogatás, az ún. babakötvény. Ezt a két támogatást biztosítja a magyar
kormány a határon túli gyermekek részére, a Köldökzsinór Program
keretében. Elsősorban a pozsonyi és kassai konzulátus jogosult eljárni
a kérelmek ügyében, emellett a Szövetség a Közös Célokért irodáiban is
segítséget kapnak az érdeklődők.
„Mivel a szlovákiai magyarok számára a hatályos szlovákiai jogszabályok
tiltják a kettős állampolgárságot, a megszabott feltételek közül a magyar

állampolgárságot a szlovákiai magyar igénylők esetében a Magyar Igazolvány helyettesíti. Az igazolványt a magyar konzulátusokon és a SZAKC
(Szövetség a Közös Célokért) irodáiban kérvényezhetik a jogosultak.
Az anyasági támogatás (64 125 Ft összegben), amely gyermekenként egyszer igényelhető a születést követő hat hónapon belül a Magyar Igazolván�nyal rendelkező gyermek édesanyja részére. A Magyar Igazolvánnyal rendelkező szlovákiai magyarok – gyermekenként 42 500 forintos életkezdési
támogatást is kaphatnak, és Start-számlát is nyithatnak” – olvasható a tájékoztatóban, de a b.nemeth.g@gmail.com címen is kérhetnek tájékoztatást.
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Szomolai Tibor: A klán (részlet a regényből)
Dunaszerdahelyen a Vida-Sipos-féle maffia egyre jobban kibővült és mind szervezettebbé vált.
Főleg Papa Joe vont be új tagokat
a védelmi pénzek behajtásához.
A Pápay által beszervezett új
emberektől azonban a két régi
főnöknek csak a feje fájdult meg.
Ezek nem birkózók, nem sportemberek voltak, hanem közönséges verekedők, igazi kretén alakok. Csak az erőszakot ismerték.
Sorra jöttek Papa Joe barátai. Béci
Éla, aki gyerekkorában azzal próbált imponálni a lányoknak, hogy
varangyos békákat tépdesett ketté
előttük. A békák rémének annyira
azonban már nem futotta, hogy a
saját nevét rendesen ki tudja mondani. Még nyolcéves korában is
összekeverte, így ragadt rá a Béci
Éla név.
Ergó Misi meg azzal szórakozott,
hogy a zöldségesnél naranccsal dobálta a vevőket, az őt rendreutasító
pénztárosnőt pedig véresre verte.
Igazi pszichopataként a saját anyját se kímélte. Egyszer pénzt kért
tőle, s amikor nem kapott, lerugdalta szegény asszonyt a lépcsőn.
A beceneve a kedvenc együttese
után ragadt rá. Hacsak tehette,
minden R-GO koncerten részt vett.
Nem annyira a zene vonzotta, mint
Charlotte, a banda vietnami származású énekesnője, akibe fülig beleszeretett. Persze ez csak amolyan
plátói szerelem volt, de elég arra,
hogy Misi színesen ecsetelhesse,
mit és hogyan és honnan és meddig
csinálna a lánnyal, ha a keze közé
kaphatná. Az sem mellékes, hogy
ezeken a koncerteken mindig akadt
lehetőség más rockerekkel való
összetűzésre. Ergó ezt is roppant
fontosnak tartotta, sőt, ha választhatott volna Charlotte és egy jó kis
verekedés között, biztos hogy a
bunyót választotta volna.
És jött még tucatnyi hozzájuk hasonló erőszakos degenerált alak.
Pápay néhány olyan cigány bűnözőt is bevont a körbe, akikkel annak idején együtt ült.
Ez a kommandó járta sorra a dunaszerdahelyi vállalkozókat, és védelmi pénzt zsarolt ki tőlük. Ahol
megjelentek, ott nem volt pardon.
Pénz nélkül sehonnan se távoztak.
Nem kegyelmeztek senkinek.
– Mindegyik siránkozni fog, meg
panaszkodni, hogy nincsen pénze,
de ne higgyetek nekik – adta ki a
parancsot Papa Joe. – Kegyelem

nincs, alku nincs. Ha valakinek azt
mondtátok, hogy tízezret fizet, akkor azt tűzön-vízen át be kell hajtani tőle. Ha nem így teszünk, akkor
megpróbálnak majd kibújni a fizetés alól. Éppen ezért nincs kivétel.
Mindenkinek fizetnie kell!
A vállalkozók fizettek, mi mást tehettek volna. Ráadásul a gengszterek még meg is alázták őket.
– Siess azzal a pénzzel! – sürgették a megzsarolt üzletembert. – Ma
még sok hozzád hasonló hízott
libához kell mennünk, hogy megfosszuk őket – és röhögtek a saját
szellemességükön.
Csak néhányan vették a bátorságot az ellenállásra, de azokat rövid
úton lerendezték. Leginkább véresre verték őket, vagy kezüket-lábukat törték. Az olyan finomabb
eljárásokhoz, mint a vállalkozó
autójának szétverése vagy a cége
felgyújtása a gengsztereknek nem
mindig volt türelme. Ha az üzletember nem ugrott elég gyorsan a
pénzzel, azonnal ütöttek.
Hiába terrorizálta a védelmi pénz
behajtásával Papa Joe az egész várost, bevételei akkor is eltörpültek
a Vida által termelt nyereséghez
képest. A szépfiút mind többen nevezték bankárnak. Pénzszűkében
levő vállalkozóknak kölcsönzött
uzsorakamatra. A bankokkal ellentétben neki nem kellett aggódnia a
kihelyezett hitelek visszafizetése
miatt. Ha valamelyik adós elmaradt
az aktuális részlettel, Vida csak
szólt Papa Joe-nak, és máris helyreállt a pénzügyi fegyelem. Hogy a
rendes tartozás mellett Pápay még
jókora büntetőkamatot is behajtott,
az már a dolgok természetes velejárójának tekinthető. Az adós ezért
nem haragudhatott, úgyis ő volt a
hibás, miért nem fizetett időben.
Az uzsorakölcsönök is jól fizettek,
de a bankár többre vágyott. Bonyolultabb ügyeket kezdett szervezni.
Újra felvette a kapcsolatot a Magyarországon tevékenykedő orosz
barátjával. Nyikoláj még szervezte
a horvát fegyverüzletet, de már nagyon lanyhult az érdeklődés. Úgy
látszik, a horvátok más úton oldották meg a fegyverek vételét, s közben a szerbekkel való viszonyuk is
rendeződni látszott. Elszámoltak
hát Vidával, és meghányták-vetették, mibe vághatnának bele. Nyikoláj több mindent is felvetett, neki
közvetlen információi voltak az
orosz gengszterpiacról. Ottani ötle-

tek garmadájából lehetett meríteni.
Végül a két jó barát egy biztosítási
csalás megszervezésébe fogott.
Az oroszok kamionszámra hordták
be a cigarettát Magyarországra.
A beérkező szállítmányok közül két
kamiont átirányítottak Szlovákiába.
Persze csak papíron. Azt Vidának
kellett elintéznie, hogy minden úgy
nézzen ki, mintha valóban átlépték
volna a magyar-szlovák határt. Ez
semmiféle gondot nem okozott.
A bankárnak ekkorra már mindenütt megvoltak az emberei. Rendőrök, vámosok, nyomozók, bírók
és ügyészek kaptak havi apanázst.
Bármilyen hivatalos ügyet képes
volt elintézni.
A két kamion papíron tehát megérkezett Vida egyik szerdahelyi
telephelyére, és onnan másnapra
annak rendje-módja szerint el is
tűnt. Az éjjel valamilyen gazemberek ellopták. A rendőrségen is tettek bejelentést és a biztosítónál is.
A nyomozók kiszálltak, majd rövid
terepszemle után úgy döntöttek,
körözést adnak ki a két járműre.
Mást nem tehetnek.
A biztosító kárbecslője alaposabb munkát végzett. Tüzetesen
átvizsgálta a dokumentumokat,
fényképezett és bejárta az egész
telephelyet. Vida és Sipos kísérte,
Pápay pedig a két telephelyi őr társaságában követte őket. A két őr a
Safety 2000 egyenruháját viselte.
Az egész úgy volt beállítva, hogy a
kamionok a szigorú őrizet ellenére
tűntek el, senki sem érti, hogyan.
A kárbecslő megkezdte volna
a két őr kihallgatását, de Pápay
megelőzte.
– Ugye ti voltatok tegnap éjjel őrségben? – kérdezte őket.
Azok szótlanul bólogattak.
– Gyere csak ide! – mutatott Papa
Joe az egyikre, aki erre közelebb
óvakodott. – Mutasd a kezed!
Az őr nem értette, mit akar tőle, de
odanyújtotta a kezét. Pápay hirtelen elkapta az egyik ujját, és kitörte
A csont nagyot roppant, az őr felsikoltott. Az ujja hátrafelé meredezett. Mindenki döbbenten nézte a
jelenetet.
– Így jár mindenki, aki nem végzi
rendesen a munkáját – jelentette ki
Papa Joe merőn a kárbecslő szemébe nézve.
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Aztán lassan elsétált, beült az
autójába és elhajtott. A többiek is szedelőzködtek. A kárbecslőnek is elment a kedve a további munkától. Úgy
vélte, eleget látott. Sőt, túl sokat is.
Papa Joe egy óra múlva visszatért.
Addigra az őr megjárta az ügyeletet. Fájdalomcsillapítót kapott,
az ujját gipszkötés fedte. A vétkes
nem kért bocsánatot. Ehelyett egy
ötvenezer koronát tartalmazó borítékot nyomott a sértett kezébe.
Amikor az őr belepillantott, egyből
jobb kedvre derült.
– Főnök, van még kilenc ujjam.
Nem akar még egyet kitörni? Kurvára fáj, de ennyi pénzért megéri.
Úgy látszik, ez a borítékok napja
volt, mert Vida is adott egyet a biztosítási kárbecslőnek. Az először
nem akarta elfogadni. Mit képzelnek, ő nem olyan, ő teljes mértékben csak és kizárólag a biztosítója
érdekeit hajlandó képviselni. De
amikor megtudta, hogy a boríték
félmillió koronát tartalmaz, sziklaszilárd álláspontja erősen megingott. Hát még, amikor Vida jelezte,
hogy nem muszáj elfogadni, de
esetleges rossz döntés esetén Papa
Joe majd megkeresi őt. A biztosítós
nem habozott tovább. Zsebre vágta
a borítékot. Ezek után a szakvéleménye már nem lehetett kérdéses.
– Minek adtál neki félmilliót? –
rótta meg a társát Sipos. – Kevesebbért is megcsinálta volna. Főleg
ezután a Papa Joe-féle színielőadás
után. Az egy őrült. Láttad hogyan
állt az ujja annak a szerencsétlennek?
Vida megborzongott. Jobb nem is
emlékezni rá.
– Negyven milliót kapunk majd.
Abból felet nyugodtan feláldozhatunk. Nem kell sajnálni a pénzt. Ez
az ügyintéző ettől fogva már a mi
emberünk. Legközelebb a tenyerünkből eszik. Sok pénzt keresünk
még általa.
Úgy is lett. Nehogy gyanús legyen,
csak jókora időközönként szerveztek meg egy-egy újabb biztosítási
csalást. Azok viszont mindig hoztak a konyhára rendesen. Piszlicsáré ügyekbe Vida már bele se
vágott. Szinte mindent félretett, és
ideje legnagyobb részét az igazi
hasznot hozó üzletnek, az olajszőkítésnek szentelte.

hu.rimavskasobota.sk
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Bemutatták Hacsi Attila
Legendák a legendákról című kötetét

Régen voltak ilyen sokan könyvbemutatón Rimaszombatban, s
ez nem volt véletlen. Hacsi Attila
magánkiadásban megjelent, Legendák a legendákról című kötete a rimaszombati foci első száz
esztendejének történetét dolgozta
fel, s az Esték a Gömöri Hírlappal
sorozat keretén belül került megrendezésre. A könyvbemutatón
számos egykori futballista megjelent, akiket a focimúlt mellett
élénken foglalkoztatott a jelen is,
amelyről szintén hallhattak a város vezetőitől, akik szintén részt
vettek az eseményen.

Ahogy rögtön az elején elhangzott,
nem véletlen, hogy a Tompa Mihály Református Gimnáziumban
adtak egymásnak randevút a rimaszombati foci szerelmesei, ugyanis
1910 júniusában a z iskola udvarán tartották az első focibemutatót,
mégpedig Szigeti Benedek Gyula
tanárnak köszönhetően. De abban
már nem egyeztek meg a könyvbemutató résztvevői, konkrétan mely
dátumhoz is csatolják a kezdeteket,
az első bemutatóhoz, az első hivatalos mérkőzéshez vagy az első klub
megalapításához-e, abban viszont
egyetértettek, hogy a rimaszombati foci történetét is meghatározta a
történelem, hiszen amikor az első
mérkőzést megrendezték, még az
Osztrák-Magyar
Monarchiához
tartozott Rimaszombat, s minden
impériumváltás idején más-más
bajnokságba kellett betagozódnia.
Az első évtizedek többnyire hazai

játékosok és vérre menő küzdelmek
jegyében teltek, a rimaszombati
klubok közül a REPOS, a REME,
a tamásfalai TMSC, majd a Slovan
nevét emelhetjük ki, de évtizedek
óta az MŠK név alatt öregbíti a város hírnevét. A csúcsra a rimaszombati foci a kilencvenes évek közepén
ért, amikor feljutott a legmagasabb
szlovák ligába, s három idényt töltött ott. Ehhez a korszakhoz fűződik
a legendás, nagyszombatiak elleni
mérkőzés is, amely dönteni volt hivatott a szlovák bajnokról, s amelyet
ma már szinte elképzelhetetlenül parázs mérkőzésen a rimaszombatiak
nyertek meg, bajnoki címhez segítve
ezáltal a kassaiakat.

Hacsi Attila évtizedeket töltött el az
újságírói pályán, volt az Új Szó regionális szerkesztője, a Gömöri Hírlap
főszerkesztője, de sportrajongóként
magánszorgalomból gyűjtögette a
rimaszombati foci adatait, végiglapozta az elmúlt évszázad alatt

megjelent lapok sportrovatát, ahogy
találkozott még az élő legendákkal
is. Akikből egyébként akadt bőven,
Andrásik Bélától kezdve Vladimír Hrivnákon és Rák Róberten át
Piszár Józsefig vagy a tragikusan
meggyilkolt Július Nôtáig. Ahogy
Hacsi nem felejtkezik el a legendás
sportvezetőkről, akik nélkül a klubok nem vészelték volna át a vészterhes időket, de legendás edzők
is szép számmal segítették a rimaszombati futballklubokat, így például a fehér Pelének becézett Szikora
György is több alkalommal fogadta
el a batyiak hívását.
A kötet magánkiadásban jelent meg,
gazdag képanyaggal, és bőséges

szlovák nyelvű összefoglalóval, de
ahogy a találkozón Šimko József
polgármester hangoztatta, mindent
megtesznek azért, hogy immár a
város kiadásában, kiegészülve a
nyomdába adás óta összegyűlt anyagokkal, jobb minőségben ismét

megjelenhessen.
A találkozón nemcsak a múltról és a
jelenről esett szó (a csapat jelenleg
a III. liga harmadik helyén telel, de
mindenképpen szeretne egy év kihagyás után visszakerülni a II. ligába),
de a jövőről is. Šimko József polgármester és Szántó István, a klub
egykori játékosa és ügyvezetője,
jelenleg a Városi Hivatal vezetője is
megerősítette, hogy továbbra is tárgyalásban állnak a diósgyőriekkel,
várják a végleges szerződéstervezetet a rimaszombati fociakadémia
létrehozásával kapcsolatban, de a
végleges döntést a képviselő-testületnek kell meghoznia. „Nekem
szívügyem az akadémia létrehozása,
s nagyon remélem, hogy a testület is
áldását adja majd rá” – hangoztatta a
polgármester. Az új klubban a rimaszombatiak 49 százalékos részesedéssel rendelkeznek majd, s a tervek
szerint a város továbbra is 158 ezer
euróval, valamint a Városi Közterület-fenntartó Vállalat szolgáltatásaival (ez mintegy évi 80 ezer eurót
tesz ki) venné ki részét a klub fenntartásából.
Az Esték a Gömöri Hírlappal sorozat március 6-án Kurucz Ádám Latinovits-díjas versmondó Ady-estjével, március 16-án Bogyó Noémi
könyvbemutatójával
folytatódik,
míg áprilisban Szomolai Tibor
A klán című regényét mutatják be.
Juhász Dósa János,
fotó: Martin Ambróz

Hosszú évek után új elnöke van
a rimaszombati székhelyű Területi Labdarúgó
Szövetségnek, Ján Čilíket ugyanis a nyustyaiak
játékos edzője, menedzsere, Marian Petrok
váltotta.

Szajkó Ferenc pár évvel ezelőtt találkozott az erőemeléssel, s annyira beleszeretett a sportágba, hogy megpróbálta Füleken is azt meghonosítani.
A próba remekül sikerült, az elmúlt pár év alatt szlovák, Európa- és
világbajnokok kerültek ki a klubból, amely betagozódott a helyi FTC
sportklubba is. Január végén immár negyedik alkalommal rendezték meg
a saját amatőr versenyüket, s az erős havazás ellenére huszonöten jöttek
el (köztük egy hölgy is) versenyezni, s a környékbeli érdeklődők mellett
Gömörből (Gömörsíd, Oldalfala, Sajógömör, Tornalja, Lévárt, Kövecses)
is szép számmal érkeztek. S ha már eljöttek, a díjakból is szemezgettek, a
juniorok mezőnyében a tornaljai testépítő, Spodniak Patrik győzött, míg a
nézői versenyt a sajógömöri Ruszó Gábor nyerte.

